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De ' e t forde nu vara allmänt erkändt, att den svenska 
Tiksdagen leder sitt upphof frän medeltidens herredagar. 
Dessa äter hade uppkommit pä det satt, att konungen vid 
vigtigare tillfällen kallade icke blott sina egentliga räd-
gifvare, utan äfven stormän utom rädet tili rädplägning. 
Sedan alhnogen under Engelbrekt änyo framträdt säsom 
•en makt i samhället, var det ej längre rädligt att alldeles 
gä denna makt förbi, da fäderneslandets vigtigaste angelä-
genheter skulle afgöras. Sä kom det sig, att allt ifrän 
Engelbrekts tid ombud frän härad och städer gäng efter 
annan kallades tili herredagen. Det var emellertid blott 
vid mera ovanliga tillfällen, säsom t. ex. da det gälde att 
bestämma om statens styrelse, som ombud frän de lägre 
ständen kallades, anfingen emedan man ej vägade gä dem 
förbi, eller emedan beslnten genom deras närvaro erhöUo 
€tt utseende af laglighet. Vid medeltidens slut var riks-
dagen säledes längt ifrän en laglig makt i samhället; den 
var obestämd bade tili sin sammansättning- och sin verk-
ningskrets. 

Konung Gustaf I sammankallade väl ofta riksdagar 
under den tidigare delen af sia regering och förelade stän-
derna mänga frägor, hvilka .-ej förut kommit under deras 
behandling. Men da man vet,*att han själf dikterade besluten, 
och att riksdagarne blefvo allt mer sällsynta under den 
senare, mera fredliga delen af hans regering, sä forde däraf 
framgä, att konung Gustaf begagnat sig af riksdagen, blott 
när han ansäg sig behöfva dess stöd, hvilket naturligtvis 
oftast inträffade under de första oroliga ären af hans regering. 



Han var nämligen ytterst man om sin kungliga makt och. 
tälde ej gärna nägon inskränkning däri; dock mä man här-
vid ihägkomma, att han jämte riksdagen hade mängfaldiga 
andra. satt att meddela sig med sitt folk, säsom herredagar, 
landskapsmöten, marknader o. s. v. De täta riksdagarne under 
Erik XIV forde ej heller beteckna nägot väsentligt framsteg 
i riksdagens utvecklingshistoria. Under Johan III:s tid voro 
riksdagarne ganska sällsynta, och under senare hälften af 
hans regering sammankallades de hufvudsakligen för att 
bilägga hans tvister med hertig Karl, eller för att dömma 
öfver de i onäd fallna rädsherrarne. Pä det heia taget bi-
behöll säledes riksdagen ända tili slutet af 1500-talet sin 
Ursprungliga karaktär af ett mera tillfälligt stöd för rege
ringen, hvilket hon begagnade, när hon fann för godt. 
Härmed nekas ej, att riksdagen under tiden vunnit en viss 
stadga med afseende pä sin sammansättning, hvilken dock 
först pä Karl IX:s tid blef füllt bestämd, ehuru ej ens da 
genom uttrycklig lag. Endast imdantagsvis hade riksdagen 
intill samma tid behandlat lagstiftnings- och beskattnings-
frägor. 

Det sista oroliga ärtiondet af 1500-talet är af genomgri-
pande vigt för svenska riksdagens utveckling, ty frän denna 
tid börjar riksdagen höja sig frän den underordnade ställning 
den hittills intagit, tili en mera själfständig. 

Johan hade genom sina katolska reaktionsförsök, sitt 
allt för längt drifna gynnande af adeln samt genom Sigis-
munds uppfostran i katolska religionen och val tili konung 
i Polen dragit faror öfver, fäderneslandet, hvilka hotade 
beständet af hans faders storverk. Detta räddades af Gustafs 
yngste son, hvilken kring sig samlade rikets Ständer för att 
band i band med dem afvärja de hotande farorna. Stän
derna behöfde ett hufvud och en medelpunkt att samla sig 
omkring, helst sedan de ej mer künde sluta sig tili rädet, 
som ända tili denna tid utgjort en väsentlig del af riksdagen; 
ett sädant hufvud fingo de i hertig Karl. Ä andra sidan 



behöfde denne stöd i striden mot Sigismund, och efter bryt-
ningen med rädet künde han ej fä detta stöd annat an hos 
Ständerna.» 

Karl och ständerna behöfde säledes ömsesidigt hvar-
andra; men det är dock hufvudsakligen hans förtjänst, att 
ständerna under denna strid fostrades tili större själfstän-
dighet och kommo tili nägot medvetande om sin makt, ty 
det var han, som förmädde dem ,att vid rädets uteblifvande 
frän riksdagarna handla och besluta pä egen band, hvarvid 
de i början tydligt uttala sina betänldigheter. En annan 

' följd af rädets upplösning blef den, att ätskilliga frägor, 
som förut afgjorts med räds räde, nu af Karl hänskötos 
linder ständerna. Äfven häraf mäste naturligtvis ständernas 
inflytande tillväxa, och de själfva, oupphörligt kallade och 
rädfrägade af hertig Karl, hvilken ej tog ett steg dem för-
utan, mäste härunder smäningom komma tili insigt om sin 
betydelse. Som Karl, äfven sedan striden var slutad, och 
han ätminstone ej i samma grad, som förut, behöfde stän
dernas stöd, fortfor att rädfräga dem i alla vigtigare frägor, 
sä fortgick riksdagens utveckling i samma riktning, som den 
genom honom fätt; och man kan därför med füllt skäl 
räkna Karls regering säsom den tid, ifrän hvilken riksdagen 
utöfvat ett regelbundet inflytande pä riksstyrelsen. 

Vid samma tid (1600-talets ingäng) är ock riksdagen 
tili sin sammansättning färdigbildad. Emedan det stod ko
nungen tritt att kalla, hvilka han ville, finner man ock 
ända tili denna tid nya element tillkomma, senast krigsbe-
fälet, hvilket sedan fortfarande kallades. Fördelningen i 
fyra stand kan ej heller anses füllt genomförd förrän unge-
fär vid denna tid. Af presterskapet kallades under katolska 
tiden troligen blott det högre, som hade säte i rädet, tili 
riksdagen; det slöt sig sannolikt tili adeln, hvilken det i 
allmänhet stod nära genom börd och lefnadssätt. Det lägre 
presterskapet kallades ej förr an 1544 (eller ätminstone 1547). 
Da det under Eriks och Johans tid genom fogdarne kallades 



tili riksdagen tillsammans med bönderna och afgaf gemen-
samt svar med dessa, synes häraf, att det lägre prester
skapet snarare betraktats säsom ombud för härad, an för 
stand. Men ifrän är 1595 afgifva biskopar, stads- och lands-
prester gemensamt svar: ständet är färdigbildadt. Äfven 
inom de andra ständen gör sig ständsprincipen gällande 
vid denna tid. Samtidigt med riksdagens utbildning tili 
fuUfärdigt skick försvinna ock de gamla herredagarne ur 
vär historia, da herredagen i Jönköping 1599 plägar anses 
säsom den sista. ' 

Med riksdagen i Linköping 1600 oeh domen öfver de 
fängne rädsherrarne afslutas den revolution, som inledts 
genom beslutet pä Söderköpings riksdag och sedan steg för 
steg fortgätt ända tili Sigismunds afsättning pä riksdagen 
i Stockholm 1599. Men pä samma Linköpings riksdag börjas 
äfven det fredliga arbete pä ordnandet af inre angelägen-
heter, som utmärker de bäda följande riksdagarne 1602 
och 1604. 

Pä sommaren 1600 gick Karl öfver tili Estland, hvilket 
förut pä vären allmänt underkastat sig honom. Underrät-
telsen, att Sigismund beslutit förena Estland med Polen, 
gjorde invänarne i allmänhet benägne att ansluta sig tili 
Sverige, helst de hade skäl att frukta samma förföljels& 
frän katolikernas sida, som de hörde, att deras lifiändska 
trosförvandter mäste utstä. Karl ville ytterligare försäkra 
sig om invänarnes trohet samt möta polackarne i Lifland 
hellre an afvakta deras anfall, ty frän Sigismund var 
ej annat an krig att vänta. Da Sigismund ej kunnat forma 
polska riksdagen att lemna nägot understöd och följaktligen 
blott künde uppställa en obetydlig styrka, sä kan man lätt 

* Ofvanstäende korta öfverblick öfver riksdagens föregäende ut
veckling grundar sig pä Wingqvist: »Om Svenska reprcsentationen i äldr& 
tider» och v. Steyerns afhandling: »Bidrag tili svenska riksdagens historia 
1600—1650», tili hvilka arbeten vi hänvisa för närmare detaljer i afseende 
pä detta ärane. 



förklara Karls hastiga framgäng i Lifiand, dar den ena 
fasta platsen efter den andra föU i hans händer, sä att i 
April 1601 blott Riga, Dünamünde och Kokenhusens slott 
äterstodo för Sigismund, Men detta är beviljade polska 
riksdagen Sigismund folk och penningar tili kriget, som 
därefter tog en mindre gynsam vändning för svenskarne. 

Pä sommaren fick Karl förstärkning fräu Sverige, och 
grefve Johan af Nassau, som gaf sig i hans tjänst, fick befälet 
öfver hären. Svenskarne begynte belägra Riga, men mäste 
äter draga sig tillbaka, da polska hufvudhären under Sigis
mund och Zamoisky nalkades. Krigshändelserna blefvo för 
öfrigt af föga betydenhet, emedan bäda härarnes rörelser 
förlamades af brist pä lifsmedel, förorsakad säväl af polackar-
nes härjningar, som af en svär missväxt. Sedan härarne 
ä ömse sidor lagt sig i Vinterläger, for Karl i November 
1601 med lifsfara öfver tili Einland, hvarest han dröjde 
nära 3 mänader. Här fann hertigen »fast större oordning 
an som nägorstädes i riket». AUmogen förtrycktes och ut-
armades af adeln och fogdarne genom olagiiga utpressningar 
och väldsamheter, hvilket ofog främjats genom afsöndringen 
frän Sverige' den föregäende tiden. I Januari 1602 höll 
Karl ett möte med finska adeln i Abo för att försäkra 
sig om dess trohet samt underhandla om dess privi
legier. I kraft af Linköpings beslut skulle de af finska 
adeln och krigsbefälet, som uppsatt sig mot hertigen och 
ständerna, mista tredjedelen af sina arfvegods och alla för-
läningar. ' Emellertid hade mänga af dem kämpat under 
Karls fanor i Lifiand och blifvit tagna tili näd samt äter-
fätt sina gods. Nu fingo de hertigens förlätelse mot en 
skriftlig trohetsförsäkran, som de afgäfvo den 9 Januari. 
Finska adeln gjorde i vissa fall anspräk pä större privilegier 
an den svenska, säsom frihet för sina bönder frän all 
skjutsfärd, samt frän tionde, lagmans- och häradshöfdinge-

' Stiernman: Alla riksdagars och mötens beslut I, 



räntan. Men dessa anspräk godkändes ej af Karl, hvilken 
förordnade, att adelns landbönder skulle i Finland liksom i 
Sverige svara tili hälften mot skattebönderna i alla gärder 
och utlagor. Sträng räfst hölls med fogdarne, hvilkas god-
tycke och egennytta hertigen sökte inskränka genom en i 
Björneborg den 9 Febmari utfärdad vidlyftig »ordning huru 
fogdarne i Finland sig förhälla skola», hvilken innehäller 
en mängd bestämmelser tili undanrödjande af de mängfal
diga missbruk, som under den föregäende oroliga tiden i 
synnerhet tili allmogens förfäng fätt ostrafPadt frodas. ' 

Sedan hertig Karl sälunda fogat anstalter för ordnin-
gens äterställande i Finland, tog han vagen hem tili Sverige 
rundt om Botniska viken, en vag, som ingen konung före 
honom färdats. Frän Luleä prestgärd, dit han säger sig 
hafva kommit d. 27 Febr. »med heisa och sundhet», utfär-
dade han riksdagskallelsen d. 1 Mars.^ »Effter wij hafve 
för nägre högwichtige orsaker skul varit förorsakat att kalle 
menige Eijckzens Ständer tillsamen til att lathe dem om 
samme ährende förnimme och höra theras rädsamme be-
tenkiande uthi samma saker»; därför begäres, att de sända 
sina fullmäktige tili Stockholm att vara dar tillstädes d. 8 
Maj »beskedlige man, eftersom I kunna tenkia nödtorften 
kräfver», af hvart landskap sex af adel och sex af krigs
befälet, biskopen med fyra af kapitlet, af hvart härad en 
prest och tvä bönder samt af hvar stad en borgmästare, en 
rädman och tvä borgare. »Desse skole hafwe nogsam fuU-
macht och befalningh tili att lathe och göre hwadh som opä 
heele Landzens wägna vyarder beslutitt medh sampt Landz 
och herads signett.» Säsom nägot ovanligt kan anmärkas, 

Stiernman I, 612 och ff., men under den oriktiga benämningen: 
Björneborgs riksdagsbeslut. 

^ Eegist. för 1602, Eiksregistraturet betecknas i det följande med B. E. 



att adeln, liksom de ofrälse ständen, anmodas att sända full
mäktige, da det ju va.r en skyldighet för hvarje adelsman 
att infinna sig vid riksdagar. Det har troligen skett med 
anledning af ständernas begäran pä Söderköpings riksdag' 
1595, att när riksdag skall hällas, »punkterna» förut matte 
kungöras för ständerna i hvarje landsända, och dessa sedan 
sända vissa fullmäktige af hvart stand tili riksdagen.' Att 
adeln ansäg sin riksdagsmannapligt säsom en börda, framgär 
däraf, att den gäng pä gäng och, säsom vi skola se, äfven 
vid denna riksdag anhällit att fä sända fullmäktige. Emel
lertid matte adeln ej begagnat sig af tillätelsen att sända 
ombud eller ätminstone infunnit sig talrikare an sex frän 
hvarje landskap, ty adelns bevillning är undertecknad af 
100 personer." Fyra frän hvart kapitel är ett ovanligt stört 
antal. Men ännu var ej genom nägon lag bestämdt, huru 
mänga skulle kallas af hvart stand; det berodde helt och 
hallet pä konungen att kalla hvilka och huru mänga han 
ville, Först i 1634 ärs R, F, bestämdes antalet af de ofrälse 
ständens riksdagsmän och nedsattes da tili ett nägot lägre, 
an förut ätminstone under Karl varit vanligt, 

Sinnesstämningen i landet vid denna tid synes ej varit 
den bästa, Det är visserligen onekligt, att Karls välde var 
ganska säkert, och att han ätminstone ej mer behöfde frukta 
näo-ot öppet motständ inom landet, hvilket bäst bevisas däraf, 
att han kunnat öfver ett och ett halft är vara borta pä andra 
sidan Östersjön, utan att nägot försök gjordes att störta ho
nom, Men ä andra sidan är det naturligt, att efter de senaste 
ärens stora och djupt gäende omhvälfning, som tändt inbör-
des krig och sliitligen kräft Sveriges ädlaste slägters blöd 
säsom offer, lugnet ej sä hastigt künde äterkomma, tvedräg-
tens och hatets läga ej sä snart slockna, utan ännu länge skulle 
glöda under askan. Sigismund och haus anhängare försum-
made ej heller nägot tillfälle att underbläsa missnöjet och 

' Se: Steyern siel. 16 och Wingqvist sid. 130. 
'̂  Wingqvist sid. 169 noteu och Eiksdagshandl. 1 E. A, 
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framställa den allmänna nöden i landet säsom ett himmelens 
straff för den kätterska läran och för affallet frän den lag-
lige konungen, Mänga ansage äfven det lifiändska kriget 
onödigt, Därtill kom presternes missnöje i anledning af 
Karls böjelse för Calvinismen. Allt detta synes hos hertig 
Karl hafva väckt en bitter stämning, som emellanät fram-
träder i hans förhandlingar med ständerna. Desse äter böja' 
sig väl i allmänhet för hans starka vilja, men stä i vissa 
frägor härdt pä sin äsigt och visa sig därigenom redan hafva 
vunnit en viss grad af själfständighet gent emot regeringen, 
oaktadt denna representeras af en man, hvars verk det huf
vudsakligen varit att leda dem tili denna själfständighet. 
Men att Karl ej med väld eller maktspräk mött motständet 
frän ständernas sida, utan tagit och gifvit skäl och under-
stundom vikit för ständernas uttalade mening, det vittnar ej 
minst om hans statsklokhet, om hans sterbet säsom regent. 

Ehuiu ständerna kallats tili d. 8 Maj, synas de ej hafva 
varit samlade i Stockholm förr an mot slutet af mänaden. 
Hertigens proposition, omfattande 21 »punkter», är daterad 
den 26 Maj . ' Dess innehäll är i korthet följande. Hertigen 
fritog sig frän att vara orsak tili kriget; tvärtom ville han 
hafva all »fliit och möda ospardt» för att skafila en dräglig 
fred. Men efter freden vore oviss, mäste man vara beredd 
att fortsätta kriget; därtill behöfdes folk och penningar. 
Han vore villig att ännu en gäng själf gä öfver tili Lifiand 
och taga befälet om band. »Säsom H. F. N. i Linköping 
lät förstä, att H. F. N. för nägra orsaker skuld icke künde 
nägon fuUkomlig Konunglig Titeil och Regering vedertaga, 
sä hafver H, F. N. ännu derutinnan ett stört betänkande», 
dels emedan ständerna aldrig uppsagt konungen i Polen 
sin trohetsed, »hvarutaf förorsakas, att mänga här uti 
Riket hälla emellan tu och sju och äro hvarken heta eller 
kalla», dels emedan han för all sin möda af en part intet 

Eiksdagshandl, B, A, 
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annat förnimmer an förtal och allt ondt. I följd häraf och 
af fortfarande stämplingar anhäller han att blifva försko-
nad frän regeringen, om ständerna visste nägon, som bättre 
künde förestä densamma. Han ville gifva sitt votum pä 
hertig Johan, som dock först borde afgifva en försäkran att 
ej vilja införa katolicismen; han förbehäller sig för sin äldre 
son Gustaf Adolf samma hertigdöme, som han sjelf haft, 
och för Karl Filip Ostergötland och hvad Johan mer inne-
haft. »Efter H. F, N, faller för svärt om alla Eiksens sa
ker att beställa», begäres, att ständerna ville föreslä nägra, 
som skola honom med räd biständige vara, och bestämma, 
huru vidt deras makt och myndighet skall sträcka sig, Vi-
dare föresläs en revision af lagboken och begäres ständernas 
betänkande, hvilka personer därtill skola brukas; ordnande 
af konungs lands- elier rättareting; att ständerna ville utse 
nägra rättvisa och förständiga man att hälla konungs räfst, 
som ej pä mänga är hällits; att förut gjorda stadganden 
om instansordning matte efterlefvas, pä det ej hertigen 
matte besväras med oändliga klagomäl säsom hittills; att 
klagomälen öfver gästning och skjutsfärder matte afhjäl-
pas; slutligen handlar propositionen om likhet i mal och 
vigt, om städernas upphjälpande, om förbättring af järn- och 
koppartillverkningen, om füllen, om förhällandet tili Dan
mark m, m. 

Ofver dessa hertigens punkter har hvarje stand haft 
enskilda öfverläggningar för att sedan skriftligen besvara 
dem.' De särskilda svaren inkommo pä olika tid, bönder-
nas d. 27, presterskapets och borgerskapets d. 30 och adelns 
d. 31 Maj. 

Pä riksdagen i Linköping hade hertigen, förmädd af 
ständernas enträgna böner, att han skulle antaga kronan. 

^ Troligen har hvarje stand fätt ett ex. af punkterna med undantag 
af bönderna, hvilka säga sig »ej hafva fätt nägra punkter hand emellan» 
(i deras svar af 27 Maj). Bland riksdagsakterua fins ett es . af proposi
tionen tili krigsbefälet, ett tili borgerskapet samt ett concept. 
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slutligen lofvat att taga saken i öfvervägande och rädföra 
sig med sina svägrar och slägtingar i Tyskland, medan de 
fem mänader förgingo, som äterstodo af den bestämda ter-
min, inom hvilken det skulle stä Sigismund tritt att hitsända 
sin son, Samtlige ständen anmodade nu i sina svar hertigen 
att utan vidare »Prolongation och dröjsmäl antaga fuUkom
lig konungslig titel och Sveriges rikes krona», sedan de fem 
mänaderna nu för längesedan vore förbi, inom hvilka Si
gismund skulle bestämma sig. Hvad beträfEar hertigens 
yttrande, att ständerna ännu aldrig uppsagt konungen i 
Polen sin ed, hänvisade de tili hvad senast i Linköping 
och förut i Stockholm 1599 skedde, hurusom bade Sigis
mund och hans efterkommande för evärdeliga tider blifvit 
frän regementet skilda, hvilken uppsägelse de nu i lika mätto 
enhälligt förnyade, Endast borgerskapet har redan i detta 
första svar vid anbudet af kronan för hertigen och hans 
mansarfvingar fast nägra vilkor, i det de förse sig', att han 
vill hälla dem vid Guds heliga och klara ord efter den 
konfession, som i Augsburg 1530 beviljades och 1593 af 
alla Sveriges Ständer konfirmerades, samt vid Sveriges lag 
och hvars och ens välfängna privilegier, Ständerna försäkra 
vidare hertig Gustaf Adolf om tronföljden och hertig Johan 
om Ostergötland, säsom i Linköping bestämdes, 

Men hertigen var ej härmed tillfreds, I sitt svar af d. 
3 Juni Säger han sig helst vara förskonad frän regeringen, 
men om han ändtligen skall mottaga den, sä mäste stän
derna »nu strax härifrä Eijksdagen skrifva konungen i Pä-
landh tili-och opseija honom theras eedh och sedan medh 
alla omständigheter lätha heia wärlden kunnigdt vara, hvar-
före de hafva sädant göra mäst, och säledes skilt sigh ifrä 
hans Eegemente.» 

Till svar härpä' förnyade ständerna sin ödmjuka bön, 
att hertigen matte antaga kronan och, innan ständerna ät-

^ Adelns svar är dat. d, 3, borgerskapets och böndernas d.̂  5, 
presterskapets d, 6 Juni. 
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skildes, »berama och nampngifva en viss förordnad Crönings-
dag, pä hvilken ständerna mä komma tillhopa och i den 
Hei, Trefaldighets nampn hembära H, F, N. Sveriges Kongl. 
Crona». Men att ytterligare skrifva tili konungen i Polen 
och uppsäga honom sin ed »därhos ock begära hans son 
hit in att upptuktas och riket uti läglig tid vedertaga», an
säge adeln och borgerskapet onödigt och olämpligt, sedan 
man fiera ganger förut skrifvit tili konungen i Polen och 
likaledes pä flera tider och riksdagar afsagt sig bade honom 
och hans afEöda. Presterskapet fogar tili sin begäran, att her
tigen matte antaga kronan, följande skäl: »effter som Eijck
zens wälfärd höghligh kräffwer och alle samptlighe ästunda, 
hvilket och the ondas upsäät, hopp och stämplingar künde 
förhindra; Ty att näghon tijdh öftere begäre konungens 
sonn i Päland, äre wij plath inthet tili sinnes.» Däremot 
voro ständerna ense med fursten däruti, att en defensions-
skrift innehällande de skäl, som förmätt dem att uppsäga 
Sigismund tro och lydnad, matte författas, tryckas och spri-
das i främmande länder, 

Hertigen framhöll änyo i sitt svar (af d, 9 Juni) ' att 
han helst säge, att han blefve förskonad frän regeringen, 
men fordrade i annat fall, att ständerna strax skulle skrifva 
tili konungen i Polen med uppsägelse af sin ed och sedan 
utfärda den omtalade skrifvelsen tili utländska hof om orsa-
kerna därtill. Han lofvade att äfven själf skrifva tili konun
gen i Polen och lata föreläsa brefvet för ständerna, 

Redan följande dag (d, 10 Juni) voro ständerna färdiga 
med sitt svar, hvilket de denna gäng afgäfvo i en gemensam 
skrifvelse, Beträffande »excusationsskriften» synes dem räd
ligt, att den med det första ställes i verket och tryckes, dock 
först sedan den blifvit för ständerna uppläst och af dem sam-
tyckt. Att an en gäng skrifva tili konungen i Polen och be
stämma en ny termin (nästk. jul), inom hvilken han künde 

* Stiernman I, 
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skicka sin son hit, syntes dem onödigt. De begärde i stallet, 
att man matte förblifva vid förut fattade beslut, särdeles det 
i Linköping, samt att hertigen, innan ständerna ätskildes, 
matte antaga kongl. titel och bestämma dag för sin kröning. 
Beträfiiande successionen hänvisade de tili hvad i Linköping 
enhälligt och frivilligt beslöts,' hvarvid de ville nu och fram-
deles faste blifva och sig därifrän ej tränga lata; dock att 
H, F. N, och hans arfvingar och hertig Johan, om han 
komme tili regeringen, ville blifva vid konung Gustafs arf-
förening och TJpsala concilium och andra lofiiga afhandlingar 
samt hälla alla hvar efter sitt stand »vidh then rene oför-
falskadhe Evangelij läre, som uthi then oförändradhe Augs-
burgiska Confessionen och Ubsala Concilio författadh ähr, 
sä ock widh the Kyrkio-Ceremonier, som vär gambla hand-
bok efter Ubsala Concilio Beslut corrigeret, här ij Riket 
hafver brukelige warit, sampt vridh Sväriges beskrefne lagh, 
och hvars och ens wälfängne Privilegier och friheter oför-
kränkte i alla mätto, Hvilket oss och i denna gängenn 
sä väl som tillförenndhe macht pä ligger att gifEva dette wärt 
betenkiande tillkänne, hvilket wij underdäniigen begäre, att 
thet matte komma uthi Besiuthet,» 

Redan vid Upsala möte 1593 misstänktes Karl, säsom 
bekant, för calvinistiska äsigter, och pä Linköpings riksdag 
hade presterna förkastat en af honom föreslagen handbok 
och af gifvit en formlig reservation^ mot den punkt i riks-
dagsbeslutet, hvarigenom frägan om handboken skulle bero 
pä presterskapets ytterligare svar och betänkande vid nästa 
riksdag. Deras misstänksamhet i afseende pä hertigens ren-
lärighet framträder nu tydligt i den försäkran, som de ville 
afüordra honom vid häns tronbestigning, och uti hvilken 
bade Augsbuxgiska Confessionen, Upsala mötes beslut och 
den gamla handbokens ceremonier uttryckligen omnämnas. 

* Tronföljden tillförsäkrades dar hertig Gustaf Adolf och hans äkta 
mansarfvingar, därnäst hertig Johan och hans arfvingar. 

^ Wingqvist sid. 168 och noten pä samma sida. 
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Följande dag (d. 11 Juni) afgaf hertigen sitt svar' sä 
väl pä detta, som i afseende pä andra ärenden, hvilka voro 
föremäl för en fortsatt skriftvexling mellan honom oeh stän
derna. Tonen röjer en viss bitterhet, hvilken är lätt för-
klarlig. Hvad angär renunciations- och excusationsskriften, 
hade ej behöfts, att ständerna nägot svarat därpä, efter de 
allt frän riksdagens början varit med honom ense härom, 
men det hade dem bort betänka, hvem som samma skrift 
skall ställa, hvarför han ännu begär, att ständerna ville 
föreslä nägon tili detta arbete. »Om thet bref, som H, 
F. N. will skrifva konungen i Päland tili, hadhe the föga 
hafft behof att bekymbra sig ther om, efter thet saken 
gär them intet aun, uthan H, F, N. allena,» Därför ville 
han ock utesluta denna punkt ur beslutet och blott för 
sin person skrifva tili konungen i Polen efter det satt, 
som blifvit ständerna meddeladt, och sä vidare betänka sig, 
hvad han ville göra, som künde vara honom och riket nyt-
tio-f, Vidare »belangande then försäkring, som ständerna 
hafva anhängt vid Regeringen, then the hafwa begärat att 
H. F. N, skulle sig opätaga; sä hadhe tliem bordt sättia 
then Bibliske, Prophetiske och Apostoliske SkrifEt fram före 
then Ausburgiske Confessionen effter intet annat rättesnöre 
är, an then H. SkrifEt, som man uthi religionen bör efiiter-
föUia ther effter och then Ausburgiska Confession sampt 
alle andre skrift'ter moste proberas och reguleras, och will 
H. F. N. fördenskuU säledes försäkra R. Ständer, att H. F. 
N. will hälla them widh Gudz klare och reene ordh säsom 
thet finnes vara uthi the Prophetiske och Apostoliske Skriff-
ter författet säsom och wid then Ausburgiske Confession, sä 
widt hon kommer ther medh öfvereens, effter säsom H. F. N. 
och them her tili icke hafver ther uthinnan nägot hinder och 
inträng gjort ej heller göra will uthan för religionen opsatt 
lijf och blodh». Längt ifrän att vilja gä in pä ständernas 

Stiernman I, 523 och ff. 
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begäran att blifva hällne vid den gamla handbokens kyrko-
ceremonier, yrkade hertigen att, efter ännu mycket funnes 
uti messeboken ooh kyrkoordningen, som smakade af den 
papistiska surdegen, och tillförene varit utlofvadt, att de 
skulle öfverses och förbättras, nägra gode man matte för-
ordnas tili detta arbete, hvarvid de skulle utrensa, hvad uti 
dessa böcker funnes emot Guds ord eller eljest förargligt, 
och insätta sädant i stallet, som med Guds ord komme öfver-
ens. »Och när de säledes blifvit öfversedda och af försam-
lingen, hvilken det ock vidkommer och icke allena klerkeriet, 
gillade och vedertagna, da skola alla konungar och efter
kommande vara förpligtade att förbinda sig dertill och förr 
icke.» Däremot skulle ock presterskapet och alla andra göra 
sin ed att vilja blifva vid Guds rena ord och den evange-
liska läran och icke, när nägon anfäktning päkomme, falla 
därifrän, säsom förut skett, och hade de icke bort anmoda 
honom om nägon försäkring, förr an han fuUkomligen sam-
tyokt att emottaga regeringen. 

Men ständerna lato ej nöja sig med den försäkran, 
hertigen säledes erbjudit sig att afgifva, utan stodo fast vid 
sin fordran. De höUo ett gemensamt sämmanträde, pä hvil
ket de öfvervägde hertigens svar och afgäfvo änyo ett ge
mensamt betänkande (af d. 12), hvaruti de säga sig ej kunna 
nägot annat svara, an de senaste gangen gjort, »der efter 
wij ödmiukeligen begäre beslutet matte stält blifva, och 
hwadh som dher uthinnan icke alt sä noghe och tillpricke 
kunne wara swarat som eliesth tili ewentyrs hadhe giordhz 
behoff; thet vrele wij uthi all underdänighet haffiwa hemställt 
uthi H. F. N:des högwijsse och nädighe förbätranndhe.» — 
Vidare tackade de hertigen som allt härtill ej »tillbudit nä
gon anfäktning uti Religionen», utan hällit dem vid Guds he
liga och klara ord, som i en kort summ.a är sammanfattadt 
i Augsburgiska Confessionen, »som sin grundh fotar pä then 
Prophetiske och Apostoliske, sänne och klare Gudhz lära», 
hvilken de hade försvarat och ville framgent försvara (sä-
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säsom ock de ceremonier, som da bestämdes, ej behöfde nä
gon förändring. 

Missämjan mellan Karl och presterskapet hade ytterligare 
tilltagit, emedan han antagit en tysk prest Micronius, med 
hvilken han sammanträffat i Lifland, tili sin hofpredikant. 
Denne kallades af ärkebiskopen tili Upsala att undergä för-
hör (7 Juni 1602), hvilket utföU sä, att han förklarades vara 
calvinist, och ärkebiskopen anhöU tili och med hos hertigen, 
att han matte landsförvisas.' I sin nyssnämda skrifvelse 
(af 12 Juni) begärde äfven ständerna, att den tyske presten 
vid hofvet, »som medh oss i war Gudhstiensth icke enigh 
ähr, matte uthan dröjsmäl blifi:va af landet förskaffat, pä 
thet att thet unga härskapet, som regeringen i framtidhen 
skole förestä, icke af hans odrigelighe surdegh besmittadhe 
wardha». Om hertig Karl svarat nägot pä denna begäran, är 
oss ej bekant, men pä hosten samma är lemnade Micronius 
landet. Karls härm mot presterskapet, hvilket i dessa frägor 
gick i spetsen för de öfriga ständen, gaf sig luft i en sär-
skild skrifvelse, ^ i hvilken han hos ständerna besvärade sig 
öfver presterskapet, 

Ehuru hospitalerna voro rikligen försedda med anslag 
af kronans uppbörd, hade likväl H, F, N. förnummit, att de 
fattige pä fiera hospital dött af hunger, säsom ock dagligen 
flera dogo af hunger pä Stockholms gator; häröfver borde 
presterskapet hafva uppsigt och hälla sysslomännen att göra 
räkenskap för de fattiges inkomst, Domkyrkotunnan toges 
väl ärligen ut, men domkyrkorna stodo likväl otäckta och 
fingo förfalla, emedan biskopen och presterna ej hade inse-
ende öfver, att medlen rätt användes. För jorden och klock-
korna vid begrafning mäste betalas, men ingen visste, hvart 
det tog vagen, ty när nägot skulle byggas vid kyrkan, fun-

' Norlin: Svenska kyrkans historia efter Eeformationen (I, 174), 
tili hvilket arbete vi hänvisa för vidare upplysningar om Karls förhäl-
lande tili svenska kyrkan. 

' Stiernman I, 623. 



nes ingenting att taga, utan H. F. N. mäste da hjälpa af 
kronans uppbörd. Vid päsken, när folket mest plägade gä 
tili H. nattvard, försummade presterna ej att utkräfva sina 
päskepenningar och afvisade den frän Herrans bord, som 
därmed stod tillbaka, hvilket vore emot Guds ord och sakra-
mentets instiktelse. För mutor ordinerade biskoparne flera 
prester, an som behöfdes, hvilka sedan alla sägo efter gäll 
och hatade och förföljde hvarandra, hvilket vore emot Guds 
bud. »Detta hade klerkeriet bort betänka, säsom ock huru 
Biblien hade matt blifva tryckt och hvad bisperne af de 
mänga Sölfskedar, som de ärligen fä af presterna, hade tili 
krigsomkostnaden velat hjelpa och icke med en hop fäfänga 
och onödiga saker perturberat H. F. N., som med andre 
Eiksens högvigtige saker är bekymrad •— och ingen förän
dring hafver gjort eller tillbudit att göra vilja uti religionen 
utan den med lif och blöd hulpit tili att försvara, det H, 
F. N. an här efter göra vill, der de dock tvänne resor hafva, 
fallit derifrän. Först i konung Johans tid, den tid de togo 
den afgudiska Päfviska Messeboken Liturgien, och sedan an
dra resan den tid konung Sigismundus kom hit in i riket, 
dar deras ärkebiskop föU ifrän alla lofliga beslut och halp 
samt en hop andra af hans anhang tili att förfölja H. F. 
N., eftersom af deras handlingar nogsamt är tili att tevisa.» 
— I hvad man dessa beskyllningar mot presterskapet voro 
grundade, tilltro vi oss ej att bedöma; dock är det väl ej 
otroligt, att Karl i sin härm nägot skurit tili i växten. Att 
mänga bade inom och utom hospitalerna dött af hunger, 
forde väl ej böra skrifvas pä presternas försumlighet allena, 
utan äfven och framför allt pä den allmänna hungersnöd, 
som förorsakades af flera ärs missväxt. ' 

Att biskoparne ansägos viga flere prester, an som behöfdes, matte 
hafva varit händelsen läng tid därefter, ty pä riksdagen i Örebro 1614 
flnner man i Kongl, Majits svar pä presterskapets begäran den fordran, 
att biskoparne skola förpligta sig att ej viga och ordlnera flere prester, 
an de kunna veta räd och lägenhet för. Stiernman I, 696. 
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Wingqvist uppgifver,' att Karl gifvit ständerne ett ytter
ligare svar af d. 13 Juni, men nägot sädant hafva vi ej 
funnit. Det är likväl troligt, att hertigen meddelat stän
derna ett nytt förslag tili riksdagsbeslut, emedan dessa i en 
skrifvelse af d. 14 Juni änyo beröra den ömtäliga frägan 
om försäkran angäende religionen och kyrkoceremonierna 
och med ständaktighet hälla fast vid sina pästäenden. De 
förklara sig nämligen alldeles vilja blifva vid de beslut, som 
blifvit förut fattade, först pä Upsala möte och sedan pä 
följande riksdagar, »och tänkie nästh Gudhz hielp oss dher 
ifränn aldrigh trängia läthe, hwarken nu eller i tillkom-
mande tidher», hvarför de ock i underdänighet begärde, 
att H. F. N. ville nöja sig med deras enfaldiga svar och 
ej vidare af dem begära nägot betänkande om kyrkocere-
moniernas förändring pä nägot amiat satt, an i Upsala be
stämdes. 

Men hertigen var obeveklig. Dagen därefter afgaf han 
en »sidsta och yttersta Eesolution» pä ständernas betänkande. 
Han läter här ständerna förnimma, att han »slätt intet weet 
ytterligare att förändra uthi thet besluth, som giordt är, vill 
och slätt intet opä nägot annat satt taga ved nägon Eegering-, 
och hafver H. F, N, efwen warit then samme som Sweriges 
Eijkes rättighet bädhe i andelig och verldslig mätto här
till hafver förswarat; herefter mäge the se sig om efter en 
annan, som thet better göra kan», Därtill föreslog han an
fingen konungen i Polen, som de ännu ej hade uppsagt sin 
ed, och med hvilken en part hemligen höUe, eller hans son, 
säsom tillförene varit begärdt, eller ock hertig Johan, Han 
skulle nog- veta, när sä vidt komme, att lata försäkra sig 
och sina efterkommande, sä att de ej blottstäldes för fara; 
»kallar och Gudh H, F, N, da blifver och med Gudhz hielp 
för H, F, N:des efterkommande rädh. Och är H, F, N:des 
trogne förmanins' tili alle Ständer att förr an the skillias hä-

' a, st, sid, 172. 
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dan, att de samsättia sig om Regeringen och wisligen be-
tenkia, huru the opä alla sidor kunne wara väl föresedde, 
sä att Riket icke kommer i all som största nödh och fara. 
Ty här äre ännu sä farlige lägenheter förhanden, efter men-
niskligit förständh tili döma om, som nägonsin tillförende 
aldrig warit hafver; och hafver thet alt sitt ophof uthaf 
then ostadighet som här i Eijket ibland Ständerne hafver 
varit och an är.» ' 

Härmed slutade skriftvexlingen mellan hertigen och 
ständerna angäende riksdagsbeslutet. Ehuru man väl kan 
med skäl betvifla hertig-ens allvar med sin hoteise att ned-
lägga regeringen och förslaget att äterkalla Sigismund, var 
detta likväl naturligtvis nägot, som mäste kraftigt verka pä 
ständerna, hvilka mer an väl insägo, att de i dessa svära 
tider omöjligt künde umbära honom. Eiksdagsbeslutet blef 
säledes tili slut ätminstone i hufvudsak affattadt efter her
tigens önskan. 

Ständerna säga i första punkten af riksdagsbeslutet,^ att 
efter den tid, som förelades konungen i Polen att skicka 
sin son hit, nu längesedan och mer an tredubbelt vore 
förlupen, och han ej med ett ord svarat därpä, och 
eftersom vidare den tid vore förbi, inom hvilken hertig 
Karl i Linköping lofvade, att han ville rädföra sig med 
sina blodsförvandter och andra utländska furstar, huruvida 
han skulle öfvertaga regeringen eller ej; därför hade de nu 
äter »enhälleligen, fliteligen och ödmjukligen» begärt, att 
hertigen utan längre uppskof ville mottaga kronan. Lik
väl hade han lätit dem förstä, att han ville an en gäng 
skrifva tili konungen af Polen och päminna honom om, 
hvad honom förut blifvit tillbjudet. »Men hwar H. F. N. 
ther opä icke bekommer innan then sidste Augusti sädane 
swar tillbake igen, som bade H. F. N. och wij kunne wara 
belätne medh, thä will H. F. N. widhere betenkia sigh, 

' Stiernman I, 631. 
'' Stiernman I, 532 ff. 
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hwadh som H. F. N. kan stä tili görende och H. F. N. 
och Eijket kan wäre nyttigt. Säsom ock wij dhä genom 
en öpen skrift äff Trycket läte uthgä til alle Land och 
Konunge-Eijker, war rättmätige undskyllan, och medh alle 
omständigheter uthförligen tillkenneg'ifwe, hwadh skälige, 
laghlige och nödhträngde orsaker som wij hafve haft at 
skilie oss ifrä H. K. M:ts Eegemente.» Emellertid har H. 
F. N. lofvat att fortfarande stä Regementet före och »hälla, 
handhafva och beskydde oss alle vidh Guds klare och rene 
ord, säsom thet finnes uthi the Prophetiske och Apostoliske 
Skrifter wäre författet, och säsom uthi Upsala Concilio (och 
sedermera hällne herredagar) hafwer warit bade om Eeligio-
nen och Kyrkioceremonierna aftalet och beslutit». Vidare 
lofvade han att hälla dem vid Sveriges lag och alla väl
fängna privilegier och friheter, säsom han hittills gjort. 

Hvad regeringen angär, hade man säledes ej kommit 
ett steg längre an förut. Karl dröjde ännu alltjemt att 
mottaga den honom sä ofta ooh enträget erbjudna kronan, 
Beträffande hans bevekelsegrund härtill, kunna vi blott hän
visa tili hvad Geijer härom säger, ' Sä mycket forde ät
minstone vara säkert, att ej kronans besittning för honom 
utgjort det egentliga malet, säsom fallet är med en vanlig 
troninkräktare; ty hvartill da dessa förnyade uppskof att 
mottaga den krona, hvUken ständerna gäng pä gäng er-
bjödo honom? ̂  

' Sv, folkets bist, 2, 360—63, 

^ Här mä anmärkas det troligen icke allmänt kända förhäilande, 
att Karl stundom redan före är 1604 begagnat sig af konungatiteln i 
följande ordalag: »Wi Carl med Guds Näde Sweriges Elkes Utkorade 
Konung och Arffurste, Hertig tili Södermanland, Nerike och Wermland». 
Denna titel hafva vi sett använd i följande handlingar: en förordning 
angäende myntet den 7 Oktober 1603, en förordning angäende skjuts
färder den 20 Oktober s. ä. (bäda bland »Kongl. Förordningar» 1641 — 1632 
pä Upsala bibliotek); vidare i tvänne bref af 12 Oktober ooh 12 No
vember 1603 (bland «Kongl. Originaler» 1693—1611 likaledes i Upsala 
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Att Upsala concilium omiiämnes i beslutet, forde ätmin
stone indirekt innebära en seger för ständerna, emedan 
däruti Augsb. bekännelsen omtalas och Calvinismen uttryck
ligen fördömmes. Denna strid var för öfrigt ej härmed 
utkämpad, utan upplägade änyo pä de följande riksdagarne i 
Norrköping 1604 och Upsala 1607. ' Man mäste utan tvifvel 
gifva bäda de stridande parterna ett aktningsfullt erkännande, 
Karl, protestantismens förkämpe och räddare i Sverige, 
kanske begäfvad med en klarare blick, an hans motständare, 
af hvilka den förnämste var ärkebiskop Olaus Martini, ville 
ej, att protestanterna genom skarpt betonande af smärre 
skiljaktigheter skulle alltmera afiägsna sig ifrän hvarandra; 
tvärtom ville han förena alla protestanter i en gemensam 
strid mot den eljest öfvermäktige fienden, katolicismen. 
Ständerna äter eller presterskapet, ty det gick i denna fräga 
i spetsen för de andra ständen, synas kanske för vär tid 
allt för ensidiga oeh trängbröstade, men man mä ihägkomma, 
att den tiden var en helt annan an vär, och att den da 
nyss öfverständna faran för katolicismens äterinförande na
turligtvis mäste hälla sinnena pä vakt mot nya faror. 

Frägan om kyrkoceremoniernas förändring, hvilken 
kommit pä tal i sammanhang med den om hertigens för
säkran och föranledt en sä lifiig strid, fick sin lösning i 

bibliotek); slutligen i bref af 28 September, 9, 12, 18, 24, 26 Oktober, 
16 November samt 2 och 7 December 1603 i E, B. i B. A. Enligt Sve
riges Historia VI, 469 skall Karl kallat sig konung i en handling af 28 
September 1603 (möjligen samma handling, som nyss äberopats). Här-
emot kan sättas ett bref af 24 September s. ä,, i hvilket han ännu 
kallar sig »Sveriges Elkes regerande arffurste och hertig» o, s, v. (bland 
Kongl, Originaler 1693—1611 pä Upsala biblotek). Da vi ej funnit 
sistnämda titel använd 1 1603 ärs E, E, i nägot bref af senare datum 
an de nyss uppräknade, forde skäl ej saknas för det antagande, att 
Karl frän denna tid ständigt nyttjat konungatiteln, Att denna titel 
förekommer 1 ett bref af 16 Februari 1603 i R, E., forde däremot ej 
nägot betyda, men mä dock omnämnas. 

' Se Wingqvist sid. 173—4. 
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öfverensstämmelse med hertigens önskan. Det heter nämli
gen i riksdagsbeslutet: att efter i Upsala concilium vardt 
heviljadt, att kyrkoordningen och messeboken skulle öfver
ses oeh förbättras, sä hade de beviljat och samtyckt, att 
detta arbete af nägra de lärdaste och förständigaste bade 
ibland verldslige och andlige skulle företagas. Dock skulle 
ingen ändring göras med afseende pä de kristliga trosar-
tiklarne och sakramentets rätta bruk, utan hvad som künde 
vara nyttigt i kyrkoregementet, insättas och hvad som ännu 
hade en smak af den päfviska surdegen, alldeles uteslutas, 
»Och när bade Messeboken och Kyrkoordningen säledes 
öfversedde äro, da skola de i alla landsändar och för under-
sätarne förkunnas, och sedan de godvilligen gillade och 
vedertagne äro, tryckas och i alla församlingar öfver heia 
riket brukas,» ' Häraf, likasom äfven af beslutet angäende 
lagens revision, hvarom mera framdeles, framgär, att riks
dagen ännu ej ansägs hafva rätt att stifta lag, utan att 
detta ännu ansägs tillkomma ständerna i landsändarne, Men 
presterskapet har äfven haft sina särskilda öfverläggningar 
om ceremonierna. Den 17 Juni (1602) voro alla biskopar, 
capitulares och gemene klerkeri, som voro i staden, samlade 
i Stockholms Capitel och »handlade de conformitate cere-
moniamm in omnibus Eoclesiis servanda: och blef sä beslutit, 
att der de ceremonier, som nämnde äro uti Upsala concilii 
beslut, ännu icke äro afskaffade, skola de härefter med det 
allra första med lämpa och fog samt en fiitig undervisning 
och förmaning' derom afläggas, och sedan andra ceremonier, 
säsom äro kyrkogäng, Ijus etc, skola ock med tiden, när 
ähörarne äro därom väl underviste, smäningom afläggas, 
och skola presterskapet in suis familiis uti sädane fall gifva 
församlingarna exempel, pä det ock de dess bättre och lät-
tare Iranna sädant komma tillväg-a», ^ Af den försigtighet 
vid afläggandet af gamla ceremonier frän katolska tiden, 

' stiernman I, 534, 
' Sv, Ecclesiastike Handlingar 1600—1649 i Eiksarkivet, 
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som här framlyser, kan man sluta sig tili, att mänga dylika 
ännu voro i bruk, hvilket äter kan förklara hertigens ifriga 
yrkande pä messebokens revision, ty säsom hysande böjelse 
för calvinismen, mäste han mer an det lutherska prester
skapet hafva motvilja mot rester af de gamla katolska ce
remonierna. 

I enlighet med riksdagsbeslutet skref Karl tili Sigismund 
och päminde honom om de beslut, genom hvilka hans sons 
rätt tili kronan erkännes, om han inom viss tid anlande tili 
Sverige, Ehuru Sigismund lätit denna tid gä obegagnad 
förbi och ej ens besvarat brefven, och man säledes ej vore 
skyldig att mer bry sig om honom och bans afföda, helst 
han stämplat allt ondt mot hertigen och sitt fädernesland och 
senast i bref af den 25 Februari tili konungen af Danmark 
afstätt Sveriges rätt tili tre kronor, sä ville hertigen likväl, 
pä det verlden matte förstä, att han ej eftertraktade kronan, 
ännu en gäng erbjuda Sigismund att skicka sin son hit och 
därpä lemna svar inom den 1 Augusti, ' Han ansäg sig i an
nat fall ej längre kunna motstä ständernas begäran, att han 
skulle antaga fuUkomlig regering, ^ Härpä kom intet svar 
frän Sigismund, 

I sammanhang med frägan om regeringens ordnande, 
hvarför vi nu redogjort, mä äfven omtalas, att ständerna 
(i 2 punkten af riksdagsbeslutet) i enlighet med hvad i Lin
köping bestämdes, försäkrade hertig Gustaf Adolf och hans 
äkta mansarfvingar om tronföljden efter Karls död; i hän-
delse af Gustaf Adolfs fränfälle utan äkta mansarfvingar 
tillhörde tronföljden hertig Karl Filip och hans arfvingar' 
och slutligen i fall af hans död hertig Johan och hans 
äkta mansarfvingar. Denna tronföljdsordning ville de med 
lif och blöd försvara, om nägon, vare sig inländsk eller 
utländsk, skulle sätta sig upp däremot, Om sä bände, att 
hertigen fölle ifrän, innan nägon af hans söner eller hertig 

' I riksdagsbeslutet stär: den siste Augusti, 
'- E, B, f. 16 Juni 1602. 
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Johan vore kommen »tili sina är», sä ville de erkänna dem 
för sina »Eegenter och Förmän uti de unga Herrars är», 
som H. F. N. därtill skulle förordna. 

Det gamla rädet var fullkomligt upplöst. Dess utmärk-
taste medlemmar hade satt lifvet tili pä Linköpings riksdag; 
af de öfriga sutto nägra ännu i fängeise, andra voro lands-
flyktige. Hertigen hade i flera är regerat utan räd, sävida 
man ej vill säga, att han haft ständerna tili sitt räd, ty 
desse hade af honom blifvit rädfrägade i en mängd saker, 
hvilka eljest plägade afgöras med räds räde. Men sä künde 

. det ej längre gä för sig, sedan revolutionen var slutad, och 
man ville ätergä tili en laglig samhällsordning. Enligt 
lagen var det konungens rättighet att själf välja sitt räd, 
men som Karl ännu ej antagit konunganamn, hänsköt han 
denna sak tili ständerna. Det heter nämligen i proposi
tionen: efter ingen konung i riket är och »H. F. N. faller 
för svärt om alla Eijksens saker att beställa», sä begär H. 
F. N. att ständerna ville »utvälja oeh nampngifva de perso
ner, som H. F, N, uti regeringen skola med räd biständige 
vara», samt bestämma, huru vidt deras makt och myndig-het 
skall sträcka sig, sä att icke den förra oordningen med 
rädspersoner, att de vilja regera, icke blott räda, och för
denskuU kallat sig regeringsräd, mä änyo uppkomma, 

Ständerna (utom bondeständet, hvilket i sitt svar ej 
berör denna fräga) hänskjuta tili H, F. N, säsom »war 
uthwalde Konung» att själf utvälja sädana rädspersoner 
som han anser dugliga, och uttala blott den önskan, att de 
matte vara trogne, förständige, infödde svenske man, säsom 
lagen fordrar. Presterskapet fogar därtill en begäran, att 
inga främlingar matte brukas i höga embeten enligt Sveri
ges lag, ' 

I sitt svar angäende det föreslagna riksdagsbeslutet (af 
den 10 Juni) yttra sig ständerna änyo i denna fräga och 

' Syftar troligen pä grefve Johan af Nassau, hvilken var befälhafvare 
i Lifiändska kriget (Malmströms föreläsningar). 
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begära, troligen i anledning af den pägäende religiösa striden, 
att tili riksräd matte förordnas »trogne, svenske man, som 
med oss uti riksens enhällige och sänne tros bekännelse 
och Eeligion enige äro», hvilkas namn nu matte tillkänna-
gifvas och i beslutet införas, samt hvad deras myndighet 
beträffar, att de matte räda hertigen tili allt, som künde 
lända Gud tili ära, den rena evangeliska läran tili förmering 
och honom, hans efterkommande och fäderneslandet tili 
godo och längligt bestand, »uthan all försynn och för-
hindringh», 

Hertigen uppfylde ständernas begäran, i det han föl
jande dag (11 Juni) i sitt svar nämnde dem, han ansäg tjän-
liga tili riksräd, nämligen grefve Moritz Leijonhufvud, grefve 
Magnus Brahe, Svante Bjelke, »hvilken H, F, N. vill bruka 
för Kansler», Axel Eyning, Eiksens Amiral, Göran Eriksson, 
Anders Lindersson, Eiksens fältmarskalk, Ludbert Kauer, Gö
ran Claesson, Erik Eibbing, Göran Boije, Matts Larsson, 
Gödick Fincke, Dessutom ville han i rädet intaga sex lif-
ländingar, »efter de med Sveriges Krona äro incorporerade», 
Didrik Strijk, Ewert Delwijk, Jörgen Stackeiberg, Conrad 
Taube, Jörgen von der Pade, Jörgen Kryddenär, »Hvad 
deras religion tillkommer, sä förser H, F, N. sig att de uti 
Eeligionen skola vara rene och med de andre Ständer ens. 
Men hvar derom är nägot tvifvelsmäl, da mäge Eiksens Stän
der taga dem tili förhör och ransakning.» Deras äligganden 
enligt lagen framställas i korthet, hvarpä hertigen tillägger: 
»hvarföre och H. F. N. uti afskeden införde, att deras makt 
icke skulle widare sträcka sig an som lagboken utvisar, och 
fördenskuU sä hade Eiksens Ständers förändring uti denna 
punkten intet gjorts behof».' Ständerna hade genom sin 
kanske för längt drifna försigtighet med afseende pä de nya 
rädsherrarnes religion framkallat hertigens barm, hvilken 
röjer sig i hans nyss anförda ord. 

' Stiernman I, 527. 
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Mot hertigens val af rädgifvare hade ständerna intet 
att anmärka, ätminstone hvad de svenska beträffar. De ön-
ska dem lycka och välsignelse samt bedja Gud, att de mä 
päfinna sädana räd, som lända Gud tili ära, hans försam-
ling tili gagn ooh fäderneslandet tili längligt bestand; dock 
bädo de, att hertigen ej ville uti riksens höga embeten bruka 
nägra främmande, utan svenske man efter lagen, hvilket ock 
lande riket mer tili berömmelse och trygghet i framtiden. 
De lifländske herrarne künde brukas för landträd i Lifland, 
»och icke i Sväriges Eikes saker».' 

Pä grund af ständernas motvilja afstod Karl frän sin 
plan att intaga lifländingar i rädet. I den proposition om 
de yttre förhällandena, som han afgaf tili ständerna d. 15 
Juni, och hvartill vi skola äterkomma, heter det nämligen: 
»Efter ständerna hafva i betänkande om de Lifländske att 
hafva dem i räd med sig här i Sverige, sä kunna de väl 
blifva af med dem, ty de danske, Eysser och de Poler skola 
dem gärna vedertaga, sä framt de blifva dem tillbudne.» 

Eidderskapet och adeln anmodades af Karl att uppsätta 
förslag tUl riksmarsk och amiral. De hemstälde i ödmjuk-
het tili hertigen »att välja, namngifva och sjelf föreslä tvä 
af de tre; Axel Eyning, Göran Claesson och Anders Lin
dersson, hvilka H. F. N. nädigt täckes tili samma Embeten 
i Rijkett kalle och bruke, der medh wele dhe sigh benöije 
lathe och dem godhe känna». ^ Karl begär i en skrifvelse 
tili adeln af d. 21 Juni, att, emedan Anders Lindersson, 
hvUken han ämnat tili riksens marsk, förklarat sig villig 
att mottaga detta embete, ridderskapet ville handla med 
honom, att han därvid blifver, eller ock namngifva nägon 

' Ständernas betänkande öfver beslutet af 12 Juni. Samma begäran 
upprepas i ständernas skrifvelse af den 14 Juni, i hvilken de ang. Lud
bert Kauer säga, att de ej künde anse honom annat an säsom svensk, 
emedan han mer inrikes, an utrikes vistats och med ärendena vore mer 
förtrogen, an mängen svensk man. 

^ Enligt en odaterad handling bland 1602 ärs riksdagsakter i E. A, 
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annan, som därtill kan vara tjänlig,' Det är da besyn-
nerUgt, att Anders Lindersson ej finnes nämnd i riksdags
beslutet bland de nya riksräden, Karl skall pä adelns be
gäran hafva afstätt frän att nämna honom tili riksräd, * 

I riksdagsbeslutet heter det: »Efter intet Eegemente 
kan vara utan Räd och H, F, N, icke möjeligt är allena 
om alla saker sä beställa, som det sig bör; Sä ändock H, 
F, N, ännu icke nägon fuUkomlig Konungatitel hafver ve-
dertagit och fördenskuU af oss begärat, att vi ville namn
gifva de personer, som H, F. N, med deras trogne räd skulle 
vara biständige, Dock likväl sä hafver H, F, N, opä vär 
ödmjuka bön utvalt sig de personer, som H, F, N, aktar för 
Räd att bruka och dertill förmenar skickeligast vara,» Där
efter uppräknas de samma, som Karl föreslagit (i sin skrif
velse af den 11 Juni) utom Axel Ryning och Anders Lin
dersson, Om den senare hafva vi ofvan yttrat oss; den 
förre har otvifvelaktigt blifvit bade riksräd och amiral, ehuru 
hans namn saknas i beslutet," »Och af de Lifländske skole 
ock framdeles nägre tagas i Riksens Räd, sä mänga som be
hof göras kunne, och man kan pröfva och beflnna dertill 
vara trogne, tjenlige och nyttige. Desslikes hafver H, F, N. 

' B, B, för 1602, 
'' Sveriges Historia III, 433, Jfr IMechelin: »Svenska Biksrädets stats-

rättsliga ställning frän Gustaf I tili 1634», sid. 116 not. 4. Magnus Brahe 
blef efter riksdagen af Karl utnämd tili riksmarsk. 

^ Ett tomrum är lemnadt i texten mellan Svante Bjelke och Göran 
Eriksson, i riksdagsbeslutet bland 1602 ärs riksdagshandlingar pä papper 
äfvensom i det pä pergament. Tomrummet iakttages äfven af Stiernman, 
hvilken dessutom öfverhoppat ett namn: Göran Claesson, hvilket finnes i 
bäda originalen. 1 tomrummet forde böra ifyllas Axel Eyning och Seved 
Eibbing, hvilken senare ej finnes i Karls förslag, men enligt Ugglas Eäds-
längd blef B. B. och riksskattmästare. Gödick Fincke, hvilken förekom
mer bade i Karls förslag och i riksdagsbeslutet, synes likväl ej hafva 
blifvit E. B. I samma skrifvelse, i hvilken adeln föreslär tre personer 
tili marsk och amiral, afstyrkes Gödick Finckes utuämning tili B. E. »ef
ter han själf känner sig för svag ooh är mycket sjuklig». Adeln före
slär i hans stalle Arvid Hörn. 
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sig utvalt tili Hofräd Grefve Abraham Brahe, Nils Bielke, 
Peder Eyning, Hans Eriksson, Bo Eibbing ooh D. Nils Hof-
kansler.» Ständerna förklara sig vara alldeles tillfreds med 
dem samt önska dem lyoka och välsignelse. Med afseende 
pä rädsherrarnes makt heter det slutligen: »Och efter till
förene mycken villa och oreda deraf kommen är, att de som 
Eädspersoner hafva varit, icke hafva velat allenast räda, som 
deras embete krafde, utan ock regera; Derföre sä hafve vi 
här sä beslutit, att deras makt och myndighet skaU intet 
vidare sträcka sig- an som Lagboken säger: nämligen att de 
skola räda Konungen tili det, som de veta för Gud, honom 
och rike hans gagneligt ooh nyttigt vara och det ej lata för 
veld skuld, frändsämja och mägsämja eller vänskap; Dernäst 
sä skola de styrka honom tili all Eiksens rätt. Och tili det 
sista sä skola de det allt lönligt hälla, som Konungen vill 
lönligt hafva.»' I rädets ed saknas här den länge uteslutna 
punkten om rädets skyldighet att styrka konungen och all-
mogen att ömsesidigt hälla de oder, de svurit hvarandra, 
hvilken punkt ansetts gifva stöd ät rädets anspräk pä att 
vara medlare mellan konung och folk, Karl, hvilken väl 
ingen forde vilja misstänka för att gynna sädana anspräk, 
intog emellertid änyo denna punkt i den rädsed, som de nya 
riksräden flngo afläg-g-a d. 23 Augusti. Det heter nämligen 
dar: »sammaledes will iagh styrka H. -F. N. tili Eijkzens 
rät medh all min macht, att alt hwadh som H. F. N. haf
ver rikena tillsagdt och undersätarne H. F. N. igen mä oryg-
geligen pä bädhe sidor hellet blifva,» ^ Detta visar Karls 
djupa aktning för lagen och hans begär att i allt uppehäUa 
dess helgd, hvilket, »huru besynnerligt det an kan lata, i verk-
ligheten var det, som gjort honom tili en revolutionens man»." 

' Stiernman I, 536. 
- E. E. för 1602 s. d. Bland acta Historica 1601—1604 i E. A, 

finnes Svante Bjelkes ed säsom Eiksräd och Kansler af d, 28 Aug. 1602; 
den är lika lydande med de öfrigas, 

' Sveriges Historia III, 434. 
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Det uppgifves ofta, att rädkammaren frän denna tid 
blef beständig, men det är utan tvifvel ett misstag. Att 
behofvet af en ständig rädkammare redan länge gjort sig 
kändt, synes af de stadganden, som tid efter annan blifvit 
gjorda, att nägra riksräd turvis skulle vara tillstädes hos 
konungen tili hans hjälp, hvilka stadganden kunna betraktas 
säsom förberedelser tili en ständig rädkammare. Eedan 1527 
gjordes ett försök i denna riktning genom bestämmelsen, 
»att en del af rädet skulle en mänad i sänder omgifva ko
nungens person».' För 1544 ärs beslut i denna fräga anse 
vi oss ej behöfva redogöra, utan vilja blott därom päminna, 
Att en ständig rädkammare ej ens genom 1602 ärs riksdags
beslut blifvit inrättad forde bäst bevisas af tillsättandet af 
de sex hofräden, hvilka (enligt Wingqvist) »förutsätta en icke 
ständig rädkammare». 

Hofräd omtalas första gangen i ett förslag 1557 af her
tig Erik och Per Brahe tili konung Gustaf I. Sex gode 
man skulle förordnas tili »Hofräd», af hvilka tre i sänder 
skulle vara hos konungen tillstädes i tre mänader för att bi-
träda honom i kansliet och kammaren samt vid rättegängar 
och i allmänhet ombesörja sädana ärenden, frän hvilka ko
nungen ville vara förskonad. ^ Bland de föreslagna voro tre 
inom och tre utom rädet. Frän Johans tid finnes ett dylikt 
förslag, i hvilket tolf personer nämnas, »hvilka Kongl. Maj:t 
härefter aktar bruka för Hofräd, sä att nägra af dem skola 
ju alltid vara stadiga vid banden, dock tili skiftes fyra utaf 
dem, hvarje tre mänader». Som hofrädens betydelse ej forde 
vara sä allmänt känd, vilja vi anföra hvad deras »kall och 
embete» enligt nyssnämnda handling skulle vara. Antagligen 
hafva väl de 1602 tillsatta hofräden haft samma ställning, 
som de af Johan I I I förordnade, hvarföre den nämda hand-
lingen, äfven om den blott är ett förslag, i nägon man forde 
belysa förhällandet. Deras äligganden skulle vara 1) »att 

' Sveriges Historia III, 223. 
* Wingqvist a. st, sid 66. 
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de samt med Marskaikar skola hjelpa dertill, att allting gär 
skickeligen och väl tili uti Kongl, Maj:tz hof, bade med god 
ordning, hvars och ens tjenst, sä ock med lön och under-
häll, 2)Dernäst att förhöra och ransaka alla ärender och 
klagomäl, som vid hofvet kunna förefalla, 3) Ytterligare 
hjelpa tili, när främmande legater eller brefdragare komma 
och hjelpa dem hos K. M:tt tili förhör och afsked, 4) Item 
hjelpa dertill med Eäntemästaren och alla andra Embeten 
och särdeles med dem, som hafva det händer emellan, som 
det Kongl, heia hof skall med underhällas, att därom uti 
rättan tid nödtorfteligen och väl bestäldt blifver, 5) Hjelpa 
tili att ställa i verket, hvad Kongl, M:tt dageligen kan före
falla och befaller tili att beställa och uträtta»,' 

Som ingenting nämnes i riksdagsbeslutet om hofrädens 
befattning, forde vi fä anse dem hafva intagit ungefär samma 
plats hos konungen, som de nyss nämde, nämligen att hjelpa 
honom med de dagliga göromälen. Inrättningen forde sä
ledes böra betraktas säsom en öfvergäng tili den ständiga 
rädkammaren, 

Hertigafne synas äfven haft sina hofräd eller furstliga 
räd, hvilka dels haft bestyr med hofhällningen, dels biträdt 
vid förvaltningen af furstendömena, Ludbert Kauer och 
Göran Claesson (Stjernsköld), hvilka nu blefvo riksräd, hade 
förut varit hertig Karls furstliga räd. ^ 

AUtsedan Kristofers landslag uffärdats, hade varit stör 
oreda i lagskipningen, emedan mänge fortfarande begagnade 
den gamla lagen frän Magnus Erikssons tid, ° Flera gan
ger hade fräga väckts om en revision af lagen för att fä 
ett slut pä denna oreda, hvilken äfven berodde därpä, att 

' Bland acta Historica appendix i B. A. Handlingen är utan ärtal, 
men mäste vara frän Johans tid, emedan tvä af de dar föreslagna per-
sonerna Karl Gabrielsson och Mauritz Grip dogo är 1692. 

^ Bland »Beställningsregister och Kanslistater» i Oxenstjernska 
Saml. i E. A. hafva vi funnit en förteckning pä Hofräd (11 st.), hvilka 
skulle vara »tlUskiftes hos hertig Sigismundus», Handl. saknar ärtal. 

' Se Hallenberg: Gustaf II Adolfs historia, III, 128 ff. 
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lagen ej var tryckt, utan spriddes genom afskrifter, hvilka 
ej alltid verkstäldes af personer med tillräckliga insigter, 
Eedan i Vadstena artiklar af är 1524 omtalas en förbätt
ring af lagboken, »som förra var beleffuat», men man vet 
ej, om nägon ätgärd i detta syfte vidtagits, 1566 samtyckte 
ständerna tili Eriks förslag, att lagen skulle tryckas med för
ändring af den artikeln, att Sverige vore ett valrike, Af 
ordalagen i beslutet synes man vara berättigad antaga, att 
Erik egentligen äsyftat att fä en ny bekräftelse pä arfföre-
ningen. Nägon verkställighet har ej följt pä beslutet. I 
Söderköping 1595 väckte hertig Karl förslag om en för
bättring af lagboken, men ständernas svar är ej bekant. 
Karl bragte nu äter denna angelägna fräga ä baue och 
föreslog, att, efter uti lagboken vore sädan oreda, att näppe-
ligen tvä lagböcker uti riket funnes, som stämde öfverens, 
den matte öfverses och förbättras och sedan med vedertagna 
recesser, mandater och stadgar, »som här uti riket gjorde 
och med allmogens samptyckio vedertagne äro», varda tryckt. 
Han begärde äfven ständernas betänkande, om hvilka per-, 
soner därtül skulle brukas. 

Samtlige ständen tillstyrkte i sina svar den föreslagna 
revisionen, men förbehöUo sig att hafva sitt ord med i fräga 
om nägra förändringar. Presterskapet uttalar den önskan, 
att »hvad förbättring eller förändring deruthi göras künde, 
thet motte ske med ständernas weetskap och samtycke». 
Borgerskapet tillstyrker, att bade lands- och stadslagen matte 
underkastas revision och bringas tili öfverensstämmelse. Och 
om nägon eorrectur och förändring behöfves, mä riksens 
räd och nägre fiere gode man af hvar lagsaga samt andra, 
som i lagen äro förfarne, därtill förordnas, hvilka granne-
ligen böra förfara, hvad därutinnan göres behof att förän-
dras. Därjämte begäres, att förrän lagen af trycket publi-
ceras, den »matte för riksens Ständer allmenneligen upläsinn 
wardha, tili att förnimma, hvadh ther uthinnan förändrat 
ooh förbätrat blifver». Bönderna hänskjuta saken tili her-
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tigen och hans räd och önska, »att hon öfverens kan komma 
med Guds lag, som alla verldsliga lagars moder är, och rätta 
fundamentet, att sädana man matte dertill brukade varda». 
Endast adeln har uttryckligen föreslagit nägra personer tili 
lagböckernas öfverseende, hvilket förslag är bifogadt i slu
tet af adelns svar af den 31 Maj, ' 

I sitt svar af den 3 Juni säger hertigen sig vara nöjd 
med ständernas svar angäende lagens revision, »och skall hon, 
när som hon öfversedd är, icke allenast blifva pä' en all-
männelig Eiksdag- Ständerna föreläsen, utan ock jemväl uti 
hvart härad förkunnad, förrän hon tryckes», 

Det beslöts alltsä, att lagboken skulle af nägre för
ständige man öfverses, corrigeras och förbättras samt rättas 
efter laudets och tidens lägenhet och sedan samt med rik
sens nyttige ooh vedertagne recesser, mandater och stad
gar tryckas, »dock skall hon, sedan hon säledes öfversedd 
är, förrän hon tryckes, icke allenast uppnä en AUmännelig 
Eiksdag först uppläsas, utan ock uti hvar landsända förkun
nas», ' Detta beslut liksom äfven det, som fattades angäende 
messeboken och kyrkoordningen, visar, att riksdagen ännu 
ej ansäg sig hafva den lagstiftande makten, utan tillerkände 
landskapstingen densamma. Eiksdagen hade dock fiera g-än-
ger under 1500-talet utöfvat denna makt, och den tid var 
icke aflägsen, ifrän hvilken riksdagen ständigt skulle utöfva 
densamma, sedan ständernas betänkligheter af konung Gustaf 
I I Adolf pä riksdagen i Örebro 1614 blifvit häfda, Det 

' De föreslagne äro: Per Eibbing tili Ulfsnäs, Göran Eriksson tili 
Öjeridt, Anders Olofsson tili Uddetorp, Arvid Svahn tili Koldetorp, Hans 
Akesson tili Bjurum, Seved Eibbing tili Esteridt, Erland Björnson tili 
Skattmansö, Mauritz Göransson tili Wij, Bengt Knutsson tili Attorp, 

Frän Finland: Göran Boye tili Gennäs, Matts Larsson tili Harvilla, 
Gödick Fincke, 

Gamle fogdar och lagläsare; Tyke Larsson —, Nils Jönsson, Jakob 
Persson, Bengt Nilsson, Mäns Persson, Mickel Sigfridsson, Bengt Hä-
kausson, 

- Stiernman I. 508, 
3 
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fattade beslutet synes emellertid ej hafva kommit tili nägon 
verkstäUighet, osäkert af hvilken anledning. I propositionen 
vid Norrköpings riksdag begär Karl IX att fä veta, hvad 
som blifvit ätgjordt med afseende pä lagens öfverseende af 
dem, som vid förra riksdagen därtill namngäfvos. Adeln 
svarade, att de ej kunnat nägot företaga, da de ej blifvit 
därom anmodade, Af ständernas ofvan anförda svar vid 
1602 ärs riksdag framg-är ock, att de öfverlemnade ät her
tigen äff förordna personer tili lagens revision, Det tyckes 
säledes, som om hertigen af nägon orsak ej kommit att 
utnämna nägra sädana, Orsaken har kanske varit, att han 
ej kunnat komma öfverens med rädet, om hvilka personer 
skulle förordnas, eller om saftet, hvarpä man borde gä till-
väga, Emellertid grep Karl sig an själf är 1603 med till-
hjälp af honom tillgifne man, bland hvilka hofkansleren dr. 
Nils Chesnecopherus, med det maktpäliggande arbetet, 

I Norrköpings riksdagsbeslut heter det: »att ändock uti 
Stockholm blef aftaladt, att Sveriges lag skulle öfverses och 
corrigeras, och da nägre personer blefvo namngifne, som 
samma arbete skulle förhänder taga, sä förnimmer man dock, 
att intet är ännu tili saken af dem gjordt, Hvarföre hafva 
vi nu äter samtyckt och beslutat, att samma arbete skall 
af nägre gode och förständige man ändtligen ställas i ver
ket ooh med det första tili en god ända utföras, och skola 
de, som därtill deputerade blifva, komma med det första tili 
Stockholm tillstädes, och dar pä kronans bekostnad blifva 
underhällna, intill dess arbetet är bestäldt». ' I följd häraf 
tillsatte Karl en kommission, bestäende ej blott af hans för-
troendemän, som delade hans äsigter, utan äfven af nägra 
bland dem, adeln 1602 föreslagit. Men äsigterna befunnos 
vara sä stridiga mellan kommissionens olika beständsdelar, 
att den upplöste sig i tvä, hvilka hvar för sig utarbetade 
ett lagförslag. ' Det ena plägar kallas det Eosengrenska 

' Stiernman I, 652. 
'• Jfr. ang. allt detta .J, A, Posse: Bidrag tili Svenska Lagstiftnni-
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efter den man, som nämnes främst bland kommissionens 
medlemmar, Türe Jakobsson Eosengren tili Grensholm, och 
vittnar om stärkt aristokratiska grundsatser, Det andra är 
författadt dels af Karl sjelf, dels af honom nära stäende 
man säsom Chesnecopherus, Pä 1609 ärs riksdag förelade Karl 
ständerna konunga- och kyrkobalkarne af sitt förslag och 
begärde deras betänkande däröfver; men de künde ej förmäs 
att afgifva nägot sädant, förrän heia lagen vore färdig, Frä
gan kom ej längre under Karls tid, men han hade emeller
tid lätit trycka ett par landskapslagar och 1608 Kristofers 
Landslag, hvarigenom dels det framtida arbetet med lagrevi-
sionen underlättades, dels den oreda i lagskipningen, som 
vällats af de mänga olika afskrifterna, undanröjdes, Det 
dröjde, som bekant, ända tili 1734, innan den nya lagboken 
blef färdig, »Emellan hvad Konung Carl IX ville och hvad 
da ändtligen fnllbordades, ligger en tid af etthundrade tju-
gufem är, och Sveriges eröfringsbana börjad och slutad,» 
(Geijer,) 

I nära sammanhang med frägan om lagens förbättring 
stär den om en förbättring i lagskipningen, Äfven härom 
har hertig Karl varit mycket angelägen i synnerhet beträf
fande saftet för utöfningen af konungs domsrätt. De gamla 
räfst- och rättaretingen frän medeltiden hade kommit i för-
fall och voro väl ej heller längre tidsenliga, Erik bade 
väl sökt ordna saken genom inrättningen af konungens 
nämnd, men som den gjort sig förhatlig säsom ett tyranniets 
redskap, föU den med sin stiftare. Man kom da tillbaka 
tili det gamla, men räfst- och rättaretingen künde ej komma 
sig upp ur det förfall, i hvilket de räkat; tvärtom gick detta 
sä längt, att det i Linköpings riksdagsbeslut heter, att »sä
dane Rättareting' endeles i mannaminne icke är här i Eij
ket hällit bleffvit», ' Därför vardt ock i enlighet med her-

gens Historia sid. 14—22, utur hvilken vi hemtat det mesta af ofvan-
stäende uppgifter, 

' Stiernman I, 609. 
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tigens förslag och den »stadga om rättegängar», som han 
1598 i Upsala meddelat ständerna, i Linköping beslutet, att 
rättareting skulle häUas: »om Distingen uti Upsala och om 
sommaren vid S, Peders tid i Linköping, anfingen bäda tider 
om ett är, eller endera om hvart är», eftersom behof gjordes, 
Vid sädant fing skola alla lagmän och häradshöfdingar, som 
därtill kallade varda, komma tiUstädes och själfve sitta i nämn-
den, som lag säger; dar skola da alla saker, som ej kunnat 
ätskiljas för häradshöfding eller lagman, förhöras och slitas; 
och hvad pä förbemälte rättareting vederdelomän emellan 
dömdt och skildt varder, det skall stända och ej ätergänga, 
och ingen skall fä vädja däremot, säsom Sveriges lag det 
uttryckligen förbjuder. Den nya inrättningen forde emeller
tid haft svärt att komma i gäng, ty 1602 bragte hertigen 
änyo frägan ä baue, i det han begärde, att en viss ordning 
matte göras med afseende pä konungs lands- eller rättare
ting, om det skulle hällas pä bestämda tider och orter, 
samt hvilka personer därtill skulle brukas, Vidare heter det 
i propositionen, att efter pä mänga är ej hällits konungs räfst, 
hvaraf mänga klagomäl förorsakades, aktade hertigen nö-
digt, att sädan utan uppskof höUes, och begärde, att stän
derna därtill ville utse nägra rättvisa och förständiga man, 
»som med sakerna utan nägon affect och weldh omgä och 
ther opä göra theras edh». De borde jämte H, F, N, göras 
fullmäktige tili denna räfst, emedan nägra ej gärna lato sig' 
nöja med dess utslag, »Och kunna sä the personer, som 
ther tili förordnade blifva, ransaka om alla hemmans lägen
het och them efter ägorna skattleggia, alldenstund under
sätarne theröfver esomoftast klaga, att en part äro för högdt 
skattade, och somblige hafva mera ägor slagit under sig, an 
som the kunna vara besutna tili.» 

Ständerna svarade, att rättareting vore väl behöfligt, 
efter det ej pä länge hällits, men om saftet, samt hvilka 
personer skulle brukas, hemstälde de tili hertigen att be
stämma. Adeln säger, att konungs lands- eller rättareting 



37 

bör hällas efter lagen i hvarje lagsaga, säsom i Linköping 
afsagdt blef, ' Att räfst hälles öfver heia riket, anse de 
äfven godt och rädligt ocb bedja bertigen därtill utse tjän-
liga personer; dock mä uppskof därmed ske tili en lägligare 
tid, — Härpä svarade hertigen, att han var, tillfreds med 
ständernas mening, och att det matte uppskjutas, tills all-
mogen komme i bättre förmögenhet att underhälla dem, 
som skulle ransaka, I öfverensstämmelse härmed innehäl
ler riksdagsbeslutet (10 punkten), att »med Eättareting och 
Konungs Eäfst skall hällas säsom uti Linköping beslutet 
blef; dock skall det icke ställas i verket förr, an undersä
tarne kunna komma tili nägon bättre räd och förmögenhet», 
Hvad Linköpings beslut formaler om rättareting, hafva vi 
ofvan anfört; beträffande konungs räfst heter det dar, att 
efter sädant ej är hallet pä mänga är, »och Eiksens lägen
het sädant fast högeligen kräfver och tillsäger, att det ske 
matte, pä det säväl Kronan mä veta, hvad henne med rätta 
tillkommer och behälla bör oföräudradt, som andre, hvad 
de kunna hafva bevislig rätt och skäl tili att njuta och 
bruka», sä är det nödigt, att sädan räfst med det första i 
landsändarne hälles, ^ 

Af de anförda orden ur Linköpings riksdagsbeslut och 
1002 ärs riksdagshandlingar synes framgä, att konungs 
lands- eller rättareting vid denna tid betraktades säsom den 
egentliga öfverdomstolen, tili hvilken man hade att vädja 
frän härads- och lagmansting, men att konungs räfst hade 
den särskilda uppgiften att bevaka kronans rätt emot enskil-
das inkräktning af hennes jord eller räntor samt att före
taga jordrefning- och skattläg-gning'. Vi kunna naturligtvis 
ej pä grund af dessa knapphändiga uppgifter pästä, att 
räfst- och rättareting'en vid denna tid voro sä bestämdt ät-

' Detta strider emot verkliga förhällandet, säsom synes vid jämfö-
relse med det nyss anförda beslutet om rättareting i Upsala och Lin
köping. 

^ Stiernman I, 509 och 510, 
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skilda, som man af anförda stallen künde hafva anledning 
att tro; vi vilja blott päpeka förhällandet,' 

I enlighet med ständernas beslut om rättaretings häl-
lande kallade hertigen genom öppet mandat (4 Dec, 1602) 
alla riksens räd, lagmän och häradshöfdingar, som ej hade 
laga förfall, sä ock de, som sutto i lagmans och häradshöf-
ding'S stad, att inställa sig i Upsala nästkommande Disting, 
att jransaka och dömma i alla mal, som voro lagiigen vadde 
ifrän härads- och lagmansting under konungs rättareting, 
Dessutom skulle alla lagmän och häradshöfdingar inlemna 
sina domböcker att af gode man öfverses. Ingen skulle 
dock sitta i rätten i de mal, i hvilka han förut dornt, men 
hade rätt att försvara sin dorn, om han künde, Inga mal 
skulle heller upptagas, som ej förut varit vid underrätterna 
och därifrän vädjats. Den som hade nägot att andraga, 
skulle i tid stämma sin vederpart och hafva med sig vit-
nen och bovis, ̂  Detta lär hafva varit enda gangen, stadgaii 
blifvit tillämpad; den har väl visat sig olämplig." Eedan 
innan detta försök blifvit gjordt, skref Karl den 29 Nov. 
1602 tili häradshöfdingarne i alla landsändar, att emedan 
han blef öfverlupen med rättegängsmäl, som ej kunnat sli
tas vid lagmans- och häradsrätt, och eljest mycket vid hof
vet förekomme, som behöfde lagiigen ransakas och dömas, 
hvaruti han ej künde vara domare, efter han pä riksens väg-
nar vore äklagare, ej heller künde hinna med allting, sä 
hade han med riksens räd saken sä betankt, att de af härads
höfdingarne, som näst i hvar landsända vid banden voro, 
skulle hvar sitt fjärdedels är vara vid hofvet för att tiUika 
med andra gode man, som därtill förordnade blefvo, döma 
i förefallande rättegängssaker,' 

Genom dessa och fiera andra försök att ordna högsta 

' Posse a, St. sid. 10, not 2 och Hallenberg III, 122. 
' B. E. 4 Deo, 1602. 
' Sveriges Historia III, 436; Posse a. st. sid. 12. 
* E. B, för 1602 och Hallenberg III, 123, 
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domaremakten,' för hvilka vi ej här behöfva redogöra, har 
Karl ätminstone förberedt sakens ordnande, hvilket var 
hans efterträdare förbehället genom inrättningen af Svea 
Hofrätt, 

Den gamla oseden att med förbigäende af underrätt 
direkt vända sig tili konungen med sina klag-omäl fortfor, 
oaktadt hertigen genom ett mandat 1593 päbjudit, att ingen 
fick komma inför regeringen, förrän han varit vid härads-
och lag'mansting', hvilket stadg-ande äberopas och bekräftas 
i Söderköpings riksdagsbeslut 1595, Hertigen klagar i pro
positionen 1602 öfver detta missbruk och begär, att lagen 
äfvensom utfärdade päbud om instansordningens iakttagande 
matte vederbörligen efterlefvas, Samtlige ständen tillstyrkte 
hans begäran, äberopande lagen, 1593 ärs mandat och Söder
köpings beslut, I riksdagsbeslutet (11 punkten) inskärpes 
änyo skyldig-heten att efterlefva de ofta utfärdade päbuden 
härom: »Derföre hafve vi nu oss här sä samsatt och för-
€nat, att samma Mandater skola blifva vid deras fuUa makt 
och alla klagomäl varda uppä härads- och lagmansting först 
lagiigen ransakade och dömde, och den som da icke vill lata 
sig nöja med hvad der afsagdt blifver, han mä da vädja un
der Konungens Eättareting. Kommer nägon tili hofvet för 
•öfverheten med nägra klagomäl, som säledes icke äro lag-
följde, da skall han visas tillbaka igen.» 

I Stockholms riksdagsbeslut 1599 heter det, »att än
dock uti Adelens privilegier är bebrefvadt och tillätit, att 
de som häradshöfdingedöme hafva i förläning, skola behälla 
den del af sakfall, som uti Sveriges lag formales, att hära-
det tillfalla och behälla bör, dock alldenstund sädant är 
emot vär uttryckte lag och ju rättvist -är, att hvar och en 
sin sak oförändrad njuta och behälla mä, sä skall hvart hä
rad för sig behälla halfparten af den treding', som lag- forma, 
att tili häradet falla bör, och häradshöfdingar härtill nju-
tit och uppburit hafva. Den andi'a halfpart deremot skall 

' Se Posse a. st. sid. 1 2 - 1 4 , 
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liäradshöfdingen njuta och. behälla för sig, som tillförene.» * 
Den frägan ligger da nära tili hands, i hvilka adliga privi
legier häradshöfdingarne fätt den omnämnda rättigheten tili 
häradets andel i böter. Enligt landslagen skiftades ädömda 
böter mellan konungen, mälseganden och häradet; af hära
dets andel egde häradshöfdingen rätt att ätnjuta en tredje-
del. I Johans adliga privilegier 1569 tillerkändes den lägre 
adeln, som ej fick konungs sakören, rätt tili häradshöfdingens 
andel, eller, säsom det heter, »att behälla de häradshöf dinge-
saker med deras egna landbönder som häradshöfdingarne och. 
domarne tillförene hafva varit vane för sakfall uppbära.» ^ 
Enligt 1590 ärs privilegier fick adeln rätt tili hälften af kung
liga sakören hos sina landbönder och »desligest att niuthe 
och beholle med samme theres egne Landbönder all Härads-
saak, säsom thet härtill warit hafPwer». ^ Sigismund i sina 

' Stiernman I, 491—92. 
^ Johans adl. privilegier den 9 Juli 1569 (bland Originalförordningar 

1520—1600 i B. A.) 
^ Johans privilegier af är 1569 och 1590 äro t ryckta iAbo tidnlngar 

för ären 1782 och 1783, men efter nägon dälig afskrift, hvilken ej öfver-
ensstämmer med det i riksarkivet befintliga exeraplar pä pergament (bl. 
acta angäende ridderskapet och adeln 1), som vi följt. Enligt det i Abo 
tidningar 1783, sid. 54 tryckta exemplar af 1590 ärs privilegier lyder 
stallet om häradsböterna sälunda: »Med häradssakören, som allmänne-
lig Frälsismän hafva haft härtill, är nu sä lagadt, att dermed skall hand
las efter lagen, säledes att tvä delar opbäras af Kronans bönder och 
förvaras i Häradskistan tili kronones bästa och tredingeu deraf behäller 
häradshöfdingen. Men hos adelns egne landböndei' opbära adeln bade 
Konungs, Härads och Häradshöfdings sak.» Dessa bestämmelser, hvilka 
icke öfverensstämma med hvad vi i texten anfört, fä väl ej anses för 
de rätta, men vi vilja fästa nppmärksamheten pä orden: »som allm. 
Frälsismän hafva haft härtill», emedan de, liksom de i testen anförda 
orden: »säsom thet härtill warit haffwer» tyda pä att adeln redan före 
1590 varit i besittning af häradsböterna, äfven om denna besittning be
reit pä en själftagen rätt. För öfrigt är den ätergäng tili lagens bud 
om häradsböternas fördelning, som af de anförda orden ätminstone synes 
hafva varit pätänkt, anraärkningsvärd i synnerhet da mau därmed jäm-
för 1599 ärs beslut i samma fräga. 
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privilegier af den 10 Juli 1594 förl-änar »alla friborne och 
frälsemän» konungs saker med deras landbönder, hvilken rätt 
förut enda.st tillkommit grefvar, friherrar och rädspersoner; 
däremot skulle de i stallet afträda häradshöfdingesaken, sä 
framt de själfva icke voro häradshöfdingar,' Sä vidt vi kun
nat finna, har häradshöfding ej i de anförda privilegierna 
nägonstädes fätt rätt tili häradets andel i böterna. Men da, 
säsom nämdes, häradshöfdingens del i böter 1569 bortgafs 
ät den lägre adeln, är det ju tänkbart, att häradshöfdingarne 
däraf tagit sig anledning att för sin räkning behälla häradets 
andel för att hälla sig skadeslösa, Enda gangen häradsbö
terna uttryckligen bortgäfvos, var i Johans privilegier af 1590; 
men det var adeln i allmänhet, icke häradshöfdingarne, som 
fick denna rättighet, Huruvida de sistnämnde ändock af 
1590 ärs privilegier hemtat nägot slags stöd för sina an
spräk pä häradsböterna, mä lemnas därhän; vi anse det ät
minstone icke omöjligt, 

Emellertid, vare sig häradshöfdingen haft nägon slags 
rätt tili häradssakörena, eller (hvilket är troligare) egenmäk-
tigt tillegnat sig den, ^ sä skulle nu enligt 1599 ärs riks
dagsbeslut detta olagiiga förhäilande upphöra, och häradet 
hädanefter »behälla halfparten af den treding, som lag forma 
att tili häradet falla bör», och den andra hälften tillfalla 
häradshöfdingen, 

Detta beslut innebar emellertid ej en fuUständig äter
gäng tili la.gens stadgande, ty enligt detta ägde härads
höfdingen ej rätt tili mer an en tredjedel af häradets an
del i böter. 

Emellertid bar det väl ej gätt sä lätt med verkställig-

* Sigismunds privilegier af den 10 Juli 1594 bland Originalförord
ningar 1520—1600 i E A, 

^ Säsom stöd för denna äsigt kunna vi anföra Hans .Tärta, som sä
ger om häradshöfdingen: »ofta tog han väl för sig allt, eller det mesta,» 
Svenska Lagfarenhetens utbildning frän Gustaf I i Yitterhets- etc, Äka-
demiens Handlingar, XIV, 308, 
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beten häraf, Vid 1602 ärs riksdag förklarar adeln sig ej 
hafva förstätt meningen beträffande tredjedelen af härads-
penningarne, men sedan de nästlidne Miohelsmessa blifvit 
härom underviste, hade allt sedan dess en tredjedel rättvis-
ligen inkommit i häradskistan, säsom ock framdeles ske 
skulle,' 

Härpä svarade hertigen, att, eftersom det ej varit nä
gon okunnigt, hvad i Stockholm 1599 beslutet blef om den 
halfparten af häradssakören, som skulle läggas uti härads
kistan, sä künde häradshöfdingarne ej därmed ursäkta sig, 
och därför skulle de förskaffa sä mänga penningar i härads
kistan, som ifrän samma besluts datum fallit i hvart härad 
uppä häradets del, utan nägot uppskof och dröjsmäl, ^ 

I enlighet härmed upprepas i riksdagsbeslutet (6 punk
ten) stadgandet frän 1599 ärs riksdag, äfvensom ett frän 
Söderköpings riksdag, att en viss dombok ärligen skall in-
lemnas i kronans kansli och den andra i häradskistan, »Dock 
likväl, heter det vidare, är sedan den tiden icke mänga dom
böcker inkomna uti kronans kansli, icke heller förnimmer 
man mycket uti häradskistan finnas tili bästa, Derföre skola 
häradshöfdingarne lata deras vissa domböcker komma till
städes utan längre dröjsmäl, hvilke af nägra förständige gode 
man skola öfversedda blifva, ooh göra besked, hvad saköre 
som äro är ifrän är fallne, och hvad som däraf uti härads
kistan är kommet, hvem annorlunda gör, da skall han mi
sta sin häradsrätt,»' Att det oaktadt häradets andel af bö
terna ej alltid kom i häradskistan, forde vara ganska säkert; 
man finner ock beslutet förnyadt pä nästa riksdag i Norr
köping 1604,'', 

^ Ständernas gemensamma svar angäende riksdagsbeslutet den 10 
Juni. Detta synes nägot dunkelt, da ju enligt 1599 ärs beslut hälften 
(icke tredjedelen) af häradssakörena skulle läggas 1 häradskistan. 

^ Stiernman I, 530. 
^ Stiernman I, 537, 
* Stiernman I, 560, Den nja fördelningen af häradsböterna synes 

hafva varit gällande tili är 1720, I Äbrahamsons anm, tili Landslagen 
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Pä 1602 ärs riksdag förhandlades äfven mellan hertigen 
och ständerna om ätgärder mot Sigismunds anhängare eller 
sädana, som misstänktes för att vara det. En försonlig 
anda utmärker i allmänhet dessa förhandlingar, i synnerhet 
visa sig ständerna angelägna att genom ett mildt förfarande 
vinna det öfvervunna partiet, Hertigen föreslär, att ätgärder 
matte vidtagas mot hustrur och barn tili dem, »som detta 
speiet drifvit hafva», emedan de »ännu icke kunna hälla 
sig uti huden», utan stämpla med de landsflyktige och deras 
anhang här hemma, Han hemstälde, om ej sädana borde 
drifvas i landsfiykt. 

Samtlige ständen svarade med en begäran, att de, som 
förhöUo sig .stilla, matte fä stanna i landet och tillgodonjuta 
sina arfvegods och morgongäfvor, men om de med klara 
skäl och bovis blefve öfvertygade om stämplingar, att de 
da matte drabbas af lagens stränghet och drifvas ur landet 
enligt Söderköpings beslut. TiUika inlade ständerna en för-
bön för alla fattiga fängar, som sig emot hertigen försett, 
att han ville taga dem tili näd, när de härefter ville vara 
honom och riket trogna. 

Härpä svarade hertigen (den 3 Juni), att han ej alldeles 
läte sig nöja med ständernas betänkande om de landsflyktiges 
hustrur och barn; han ville, att ständerna skulle gä i borgen 
för dessas goda förhäilande, »efter man fast mer Contrarium 
af them förnimmer», Beträffande fängarne hade han ej 
emot att släppa dem lösa, om ständerna funne det nyttig-t 
för riket, Men skedde riket därigenom nägon skada, sä 
ville han vara ursäktad. Han visste ej heller, om deras 
mening vore, att alla skulle lössläppas, ty en del af dem 
vore sädan, att man ej künde hoppas pä deras förbättring. 

heter det nämligen (sid, 582 anm, b , ) : "Af Häradssakören har Härads-
böfdinge tillförene ätnjutit hälften och Häradet behällit andra hälften, 
Beslutet 1599, 1604, § 15. Nu ätnjuter Häradshöfdingen at Häradssak
ören en tredjedel, nämnden en tredjedel och den öfriga tredjedelen tillika 
med andra Häradsmedel förvaras i Häradskistan," 
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Därför begärde han ständernas förklaring häröfver, och att 
de skulle namngifva dem, de bädo för. 

Adeln säger sig vara förvissad, hvad beträfilar »deras 
hustrur och barn, som detta buller hafva kommit tillväga», att 
om de blifva ännu strängeligen tillsagda att hälla sig stilla, de 
skola rätta sig därefter, Som hertigen begärt, att ständerna 
skulle namngifva dem, för hvilka de bädo, svarade de, att 
de bädo för alla, ^.ndliga och verldsliga, adel och oadel, 
som sig eniot H, F, N, försett. Adeln och krigsbefälet er-
bjuder sig äfven att »säga god för dem», om hvilka möjligen 
nägot tvifvelsmäl kan vara. Skulle sedan nägon mot sin 
försäkran förhälla sig otroget, ville de alla hjälpa därtill, 
att han blefve efter förtjänst straffad. De ofrälse ständen 
däremot ville ej ätaga sig att gä i borgen för dem, som 
skulle lössläppas; tvärtom borde dessa sjelfva skaffa sig 
nödig borgen, hvarmed hertigen och ständerna künde vara 
belätna, 

Hertigen synes emellertid framkommit med ett förslag 
angäende fängarne, nämligen att lata nägra af dem, »som 
hulpit att stifta detta buller, draga ät Päland med H. E, N:s 
bref och göra det godt igen som de hafva gjort ondt», — 
I annat fall skulle de fä gä i landsfiykt, hvart de behagade, 
eller slutligen »göra ett med de andra Eiksens Ständer», i 
hvilket fall desse skulle gä i borgen för deras trohet, ' 
Ständerna, hvilka ej ansäge nödigt att ytterligare skrifva 
tili konungen i Polen, voro ej heller för, att nägon af de 
fängne skulle skickas för att media fred; i stallet förnyade 
de sin begäran, att de alla matte förlossas ur sitt fängeise 
pä sädana vilkor, som de förut föreslagit, Beträffande ett 
stämningsbref tili de landsflyktige förklarade de sig därmed 
nöjda, dock att den föreslagna tiden af 6 veckor förlängdes 
tili 4 mänader, pä det de ej matte kunna beklaga sig öfver 
för kort tid, Hertigen beviljade äfven en längre betänketid 

' Stiernman I, 529. 
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för emigranterna; det skulle stä dem tritt att tili jul be
stämma sig-, om de ville komma in i riket pä hertigens 
och ständernas förra lejd ' och »svara tili det man hafver 
dem att tilltala»; men om de det icke ville, skulle »med 
dem hällas säsom uti lejden och andra riksens beslut varder 
förmält». Med afseende pä emigranternas hustrur gick her
tigen sä tili vida ständernas begäran tili möte, att de skulle 
fä blifva i riket och behälla sina arfvegods, »hvar de kunna 
lagiigen fria sig', att de med deras man icke hafva varit i 
räd eller däd», I riksdagsbeslutet förekommer ingenting- i 
denna fräga; om det beror därpä, att hertigen och ständerna 
ej kunnat blifva ense, väga vi ej säga, Emellertid har väl 
hertigen handlat enligt de nyss nämda grunder, som han 
tillkännagifvit i sin resolution pä ständernas besvär (af den 
11 Juni), 

I sammanhang härmed mä omnämnas, att ständerna 
(i sin skrifvelse af den 10 Juni) samfäldt fälde en förbön 
för Uplands ryttare, som försett sig mot hertigen och nu 
senast, när han med dem handlade, nägot »uti hastighet 
och af et obetänckt mod svarat haffve», Hvarpä härmed 
syftas, veta vi ej 1598; vid Sigismunds infall i Sverige 
hade Uplands ryttare under Krister Klasson Hörn slutit 
sig tili honom, '' Ständerna beg'ärde nu, att, om deras 
förbön ej künde utverka näd för upphofsmännen, desse 
matte blifva stälde inför rätta och straffade efter Sveriges 
lag. De afstyrkte att förklara dem alla biltoge öfver 
heia riket, »emedan thet ingen ringa hop ähr uthan en 
heel fhana tili nägre hundradhe», pä det de icke, när de 
komme utrikes, matte sluta sig tili rikets fiender. Her
tigen svarade, att han för ständernas förbön ville benäda 

^ Hvarpä härmed syftas, kunna vi ej säga. "Vi hafva ej kunnat 
finna, att nägon lejd för emigranterna omtalas i nägotdera af riksdags-
besluten 1699 och 1600, Jfr dock Stiernman I, 491. 

' Om Uplands ryttare se för öfrigt J. Anderssons afhandling: 
Eiksdagen 1605 sid, 22 och 23, 
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Uplands ryttare, dock mot vilkor att de skulle »gifva ifrän sig 
den rätta mytermakaren.», hvilken han ville lata ställa för rätta 
och efter vederbörlig ransakning och dorn straffa, andra 
tili ett exempel, Men de andra skulle lata bruka sig för 
besoldning mot fienden och därmed förvärfva gunst hos 
H. E. N, 

Säsom vi redan i början antydt, var sinnesstämningen 
i landet denna tid ej sä god, och Sigismund hade alltjämt 
sina hemliga bud ute för att underbläsa missnöjet, Särskildt 
gick det talet omkring, »att man väl künde hafva haft frid, 
hvar H, E, N. icke dragit tili Lifland» (d, v, s, att Karl 
vore orsaken tili kriget). Hertigen visar sig mycket ange
lägen att inför ständerna rentvä sig frän misstanken, att 
han skulle hafva begynt kriget. Därför vill han lata stän
derna veta, »hvad för bref och handlingar föregängne äro, 
förrän H, E. IST. nägot optogh gjorde emot de Polackar», 
Han ville ock hafva »all flit och möda ospard» för att 
hjälpa riket tili fred igen, om nägra »lidliga fredsmedel» 
künde finnas, Men efter freden vore oviss, gälde det att 
vara beredd med folk och penningar att kunna fortsätta 
kriget, Huru mycket folk skulle öfversändas och hvem 
skulle anföra detsamma? Han vore sjelf ej obenägen att 
ännu en gäng gä öfver tili Lifland, om ständerna funne 
det rädligt, annars matte en annan förordnas tili befälhafvare, 

I sina svar stämma alla ständen öfverens däruti att 
alldeles fritaga hertigen frän att vara vällande tili kriget, 
hvilket de anse säsom ett syndastraff ocb för öfrigt tillskrifva 
de svenske aflällingarne, hvilka stämplade allt ondt mot 
sitt fädernesland, Vidare hembära de honom en underdänig 
tacksägelse för all den möda, omak och lifsfara, han under
kastat sig för Sveriges rike och alias deras välfärd, äfven
som därför, att han säger sig vara benagen tili fred, hvilken 
af dem alla ästundades och vore högeligen af nöden, Därför 
bädo de ödmjukligen, att om nägra antagliga fredsmedel 
voro pä färde, H, E. ISl", dem icke »utslä» utan antaga ville. 
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pä det riket en gäng matte kunna komma tili frid och 
roligbet igen, Presterskapet framställer den stora oförmö-
genhet, i hvilken landet kommit genom det längvariga kriget, 
hungersnöden m, m. Mänga äkrar lägo osädda, mänga 
hemman öde, AUmogen bade mäst tillgripa sina lösören och 
persedlar säsom betalning för spannmäl och i utlagor, 
»hvaraf suckan och en daglig och jämmerlig grät ibland 
allmogen» förorsakades. Man künde därför endast i yttersta 
nödfall tillstyrka, att nägon ny gärd lades pä allmogen och 
begä.rde i denna händelse, »att det hemma i landsändarne 
handlas matte genom de personer och pä det satt, som 
Sveriges lag formaler», — Borgerskapet förklarar sig beredt 
att, i fall fienden icke künde förmäs tili en billig fred, 
efter sin fattiga förmögenhet stä fäderneslandet tili tjänst, 
ehuru »mängen bade en- och annanstäds icke hafver ett 
stycke bröd snarast sagdt tili att bespisa sin hungriga mage 
med, mycket mindre utgöra den del, han Kronan skyldig 
och pligtig är att utgöra». De hänvisade tili den ordning' 
som i Linköping gjord och samtyckt blef, hvarjämte de, 
liksom presterskapet, begärde, att hertigen matte, sä mycket 
möjligt vore, bruka inländskt krigsfolk, emedan detta med-
förde mindre tunga för landet, — Allmogen gör intet anbud 
af näg'oh krigshjälp; den framställer blott sin önskan att 
fä fred, emedan oförmögenheten vore sä stör, att man ej 
trodde sig om att kunna utgöra nägot mera, — Adeln anser 
i likhet med presterskapet bäst i och för bevillning att för
fara enligt lagens föreskrift (om bevillnings bestämmande 
af biskop, lagman, sex hofmän och sex bönder), Det är 
anmärkningsvärdt, att ständerna sälunda sökte upprätthälla 
ett stadgande, som pä den tiden sällan eller aldrig iakttogs. 
Det visar, att riksdag'en ännu kände sig nägot tveksam om 
sin rätt att bevilja skatter. Eör öfrigt voro alla ständen 
eiiiga om att afräda hertigen frän att själf gä öfver tili 
Lifland, »efter det, säga presterna, Eiket H, P, N:des frän-
varo utan sin största skada och obeständ icke fördraga kan». 



Hertigen svarade (3 Juni) att, ehuru ridderskapet, kler
keriet ocb borgerskapet i sina svar angäende bevillning tili 
kriget hänvisat tili lagens föreskrift, allmogen, »uppä hvilken 
saken mest bänger«, förklarat sig ej kunna nägot mera 
utgöra. Med tvä tomma händer künde han intet uträtta, 
Men om ständerna, säsom de voro pligtige, ville hjälpa ho
nom att försvara riket, sä ville han »hafva mödan och lifvet 
ospardt, och sä laga med Guds tillhjelp, att Sveriges rikes 
gränsor icke allenast skola blifva försvarade, utan ock för-
merade». Han begärde därför, att ständerna ville förklara 
sig, med huru mycket de voro förtänkte att hjälpa tili 
krigskostnaden, pä det han matte veta, hvad han künde 
rätta sig efter, Efter ständerna ej ville, att han i egen 
person skulle resa öfver tili Lifland, borde de iiamngifva en 
därtill tjänlig person, Eör öfrigt borde ständerna icke »sä 
förkorta H. E, ISTis frihet», att han ej matte, när honom 
syntes, resa öfver tili Einland, Lifland, eller hvarbelst han 
säg sig kunna vara riket tili gagn. 

Ständerna blefvo säledes nödgade att göra nägot anbud 
med afseende pä hjälp tili krigskostnaden, Eedan samma 
dag (3 Juni) var adeln färdig med sitt, Efter de i förlidna 
är af yttersta förmäga uppehällit sin russtjänst och dessutom 
öfversändt penningar tili Lifland »och nu meste parten mist 
bade hästar och folk, derföre de nu sä hastigt icke kunna 
komma folk och hästar upp igen», men likväl bekänna sig 
pligtige efter lag och privilegier att tjäna fäderneslandet 
efter förmäga, sä »tillbjuda de H. E. N, i penningar sä 
mycket, som hvar och en af sina arfvegods efter Sveriges 
lag oeh välfäng'ne privilegier kan finnas rättmätig att ut-
gifva», nämligen för hvar hast och karl i tre mänaders tid 
sex daler i mänaden, liksom ock, att vara redobogne tili 
försvar af alla krafter, om nägon fara skulle yppa sig pä 
denna sidan, — Borgerskapet förklarar sig hafva öfvervägt 
lämpligaste saftet att komma fäderneslandet tili hjälp och 
erbjuder sig att efter den ordning, som bertigen i Abo 
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1 Eebruari 1602 med sina mandater lätit utgä, utgöra »en 
halffpart uthaff thet som H, E, N, medh skatten efter öres-
talet uthaff hvrar stad här i riket nädheligen äskat och be
gärat haffwer, säsom H, E, ISTis bref vridhare derom för-
mäla», hvarjämte de bedja att blifva förskonade för nägot 
mera, samt att Vexiö, Eksjö, Lidköping och Hedemora för 
fattigdoms skull matte blifva vid sin ärliga skatt, som de 
af älder utgjort, — Bönderna framställa änyo sin stora 
fattigdom, men förklara sig likväl villiga att, om Gud vill 
gifva ärsväxt och bättre tider, efter räd komma sitt kära 
fädernesland tili hjälp, * — Presterskapet förklarar sig plig-
tigt att biträda vid försvaret af landets gränser, »dock dem 
hjelpa tili att förmera och utvidga kunna de hvarken räda 
eller styrka, äro ock därtill fast oförmögne». De räda tili 
fred; »eilest är befruktande, om man saken annorlunda 
företager, att Gud dertill ingen framgäng- och välsignelse 
gifver och vi sjelfva genom mycken blodsutgjutelse Guds 
vrecle öfver oss förorsaka». De erbjödo sig att öfver sin 
ärliga tax utgöra pä detta äret ett runstycke för hvar fuU-
gärdsbonde i socknen, Men de, som vid domkyrkorna och 
i städerna bodde, hade redan utgifvit hvar sjätte tunna af 
sitt underhäll, ehuru de, sä väl som presterna pä landet, för 
den svaga ärsväxtens skull mycket litet bekommit, ^ 

Beträffande befälhafvare i lifiändska kriget, hvilken her
tigen begärt, att ständerna skulle föreslä, sä hänsköto de 
ofrälse ständen denna sak tili hertigen och ridderskapet, 
som bäst kände sädana personer, Eör öfrigt hade det al-

' Det heter i deras svar, »att menige man af 'njertat begärar, att 
H. F. N. ville med det Utländska kriget afstä, det Sverige härtill intet 
gagnat hafver». 

^ Märkligt är presterskapets yttrande med afseende pä den i la'gen 
föreskrifna bevillningsnämnden, tili hvilken de förut hänvisat. »Det har 
ej varit presterskapets mening att inmänga de andlige uti sädana verlds
liga handlingar, alldenstund sädant deras embete intet vidkommer och 
är lagboken eljest uti sädana fall genom Eecesserna och andra lofliga 
stadgar corrigerat.» 
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drig varit ständernas mening att »förkärta H. E. N:s frihet»; 
de hade allenast velat och begärde äfven nu, att H, E, N, 
ville »hafva sin furstliga person förskonat» för den lifiänd
ska resan i denna besvärliga och farliga tid, I böndernes 
svar heter det rent ut: »Men för allting vilja vi ingalunda 
tillstädja, att H, E. N. skall sig här af fäderneslandet be-
gifva, utan vara och blifva värt biständ och tröst här hemma.» 

Adeln ätog sig ' att efter hertigens begäran pä detta 
äret utgifva qvartalsvis af hvart helt besutet hemman en 
mark, af hvart halfbesutet hemman en half mark och af 
hvar besuten torpare tvä öre penningar och därmed förskonas 
för russtjänsten detta är. Dessa penningar skulle adeln själf 
af sina bönder uppbära eller för dem utgifva samt betala 
tili de af hertigen i hvar landsända förordnade uppbörds-
män, sä att kronans befallningsmän ej skulle hafva nägot 
att göra med deras bönder. Hertigen fordrade emellertid 
att, efter den hjälp adeln beviljat rälniades för deras rust-
tjänst, dess bönder skulle efter privilegierna utgöra den hjälp, 
som kronans bönder beviljat, dock sä, att tvä landbönder 
räknades mot en skattebonde. Beloppet för adelns bönder 
af denna gärd blef för hvar helgärdsbonde: rag en half 
fjärding, malt en fjärding, gryn ett fat, smör en mark och 
hvarje 32 bönder om en oxe. " Detta har adeln äfven be
viljat, säsom synes af hertigens förklaring, att han läte sig 
väl nöja med adelns resolution om hjälpen, ' äfvensom af 
bevillningen vid riksdagsbeslutet, hvilken härmed öfverens-
stämmer. * 

^ Bland riksdagshandlingarna finnes en odaterad med öfverskrift; 
ridderskapets och adelns bevillning, hvilken befinnes nära öfverensstämma 
med den vid riksdagsbeslutet bifogade bevillningen. 

' E. E. 11 Juni 1602. 
' Stiernman I, 528. 
* Adelns bevillning är undertecknad och beseglad af 100 personer. 
Ett yttrande af adeln rörande rusttjensten forde böra anmärkas: 

»Hwadh Rusttlensten och medfölgiet sädhan belanger begäres underdänii
gen, at therom matte wara som lagh forma, intill Sväriges gräntzer». 
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Presterskapet hade, säsom vi redan nämnt, erbjudit sig 
att gifva utöfver sin tax ett runstycke för hvar helg-ärds 
bonde i socknen. Detta fann hertigen för litet och begärde, 
att de ville sä mycket utgöra hvarje qvartal; eljest vore »der
med föga bevändt och riket litet hulpet». ' Men han var 
ej nöjd härmed, utan begärde ytterligare, sedan presterska
pet gätt in pä hans första begäran, att de ville fram pä 
hosten, när de finge nägot af äkern, komma riket tül hjälp 
för hvarje 20 fuUsatna hemman i socknen med: rag tvä 
fjärdingar, malt tvä fjärdingar, gryn en half fjärding, smör 
ett halft lispund, kött och fläsk ett halft lispund. Vidare 
efter biskoparne och professorerne, som hade mesta under-
hället, ännu ej förklarat sig, med huru mycket de ville 
komma riket tili hjälp, begärde hertigen, att de ville det 
tiUkännagifva. ^ Presterskapet pä landsbygden förklarade 
sig, ehuru förmögenheten hos de flesta vore ganska ringa, 
bevilja, hvad hertigen af dem begärde, samt bönföU att med 
andra pälagor detta äret förskonas äfvensom att de prester, 
som litet af ärsväxten bekomme, matte befrias frän spann-
mälshjälpen. Presterskapet i Einland begärde i underdänig
het fä blifva vid den ordning, som beviljades »i vintras 
näst förliden upä Abo slott». ' Biskoparne, kapitelsperso-
nerne och presterskapet i städerna upprepade änyo, hvad de 
förut svarat, att de detta är redan utlagt en sjättedel af 
sitt underhäll, men därutöfver ville gifva tvä öre af hvar 
tunna, de hade i behäll. De bädo, att hertigen i denna dyra 
tid viUe därmed lata sig nöja. * Slutet blef, att presterska
pet lofvade utgöra detta är för hvart fuUgärdshemman i 
socknen tvä öre penningar, hvilket de ville betala tili de 

' Stiernman I, 528. 
' E. E. 11 Juni 1602. 
' Enligt denna ordning sknlle presterskapet gifva ett öre af hvart 

mantal, de hafva i socknen. H. F. N:s ordning om hjelpen för hvart 
stand utom adeln i E. E. 1 Febr. 1602. 

' Enligt en odaterad handling bland 1602 ärs riksdagsacta med pä-
skrift: Presterskapets bevillning 1602. 
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förordnade uppbördsmännen, sä snart hvar kom hem tili sitt, 
och dessutom frampä hosten den förut omtalade kostgärden. ' 

Med borgerskapets ofvan omtalade anbud att utgöra 
hjälpen efter den ordning, hertigen utfärdat i Abo (Eebr. 
s. ä.), var denne tillfreds. Borgerskapets mening synes emel
lertid hafva varit att blott betala hälften af den skatt efter 
örestalet, som hvar stad efter denna ordning skulle utgöra. 
Denna skatt var bestämd tili en mark af hvart öre, hvarför 
de skattade . ^ Borgerskapet förklarade ocksä i en senare 
skrifvelse uttryckligt, att de voro villige att utgöra »en half 
part af busskatten och en half mark af hvart öre, de lägo 
i skatt tili». " En medelväg mellan hertigens och borgarnes 
önskningar synes hafva blifvit resultatet, i det borgarne lof
vade utgöra hus- oeh tomtskatten efter den frän Abo utfär
dade förordningen, »men efter skottet icke mera an half
parten, nämligen en half mark af ören». Denna skatt lof
vade de att strax vid hemkomsten betala tili hertigens »full
mäktige gode man eller hvem H. E. N. förordnandes varder 
den att uppbära, sä mänge af oss, som här nu strax deras 
icke hafva utgjort». * 

Med allmogen handlade tvä särskildt förordnade man, 
Göran Klaesson och Nils Posse, om beviljande af en hjälp 
tili kronan. De synas hafva förhandlat med hvart landskaps 

^ Presterskapets bevillning i tvä skrifvelser, den ena undertecknad 
af 9 biskopar och superintendenter, den andra af presterskapet stiftsvis: 

af Upsala stift 11 i 
» Vesteräs » 8 
» Skara » 5 
» Strängnäs » 6 
» Linköpings » 7 
» Vexiö » 5 
" E E. 1 Fehl- 1602. 
^ Ständernas svar af den 14 Juni. 
* Borgerskapets bevillning är beseglad med 34 städers sigill, hvar

jämte i stallet för ett sigill stär: »Jacob Audersson hafwer underskrifE-
vit för Kiöping stadh». Tryckt hos Stiernman I, 532. 
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utskickade särskildt, ty särskilda svar för hvart landskap 
finnas i behäll bland riksdagshandlingarna. De ätogo sig i 
allmänhet att u.tgöra 2 eller 1 mark af hvart helt hemman 
och utskrifning säsom tillförene. ' Hertigen gaf dem sedan 
sin mening- om hjälpen tillkänna, nämligen, att den som 
nägot hade, skulle ock nägot gifva, efter som han hade räd 
ocb ämne tili boskap och annat, säsom tillförene skett. 
Visste ständerna nägot bättre medel, skulle de gifva det till
känna, ty hjälpen mäste nödvändigt utgöras. ^ Allmogen 
begärde da, att nägre konungens förtrogne man matte för
ordnas i hvar landsända för att ransaka, hvad räd och ämne 
künde hos allmogen finnas. Beträffande utskrifningen ' bädo 
de i underdänighet, att fä ätergä tili det gamla saftet, 
sä att nägre gode man af adeln i hvar landsända, härads
höfdingen samt de tolf i nämnden med andre gode man, 
som öfverheten därtill täcktes förordna, matte hafva ett 
flitigt inseeiide, att det matte rättvisligen tillgä ocb den fat
tige icke ske för när. Hertigen svarade med ett bestämdt 
förslag tili bevillning, hvilket han först muntligen meddelat 
dem. Han begärde fä veta, om de ville »utgöra deras är
liga utlagor efter qva,rtaler och gifva hvart fjerdedels är 
tre mark derutaf och sedan pä den sista fjerdedelen hvad 
som kan derutöfver stä tillbaka af deras utlagor, som för-
skrefne 3 mark, som hvart qvartal utgifvas, icke göra till-
fyllest före». Dessutom begärde han, att allmogen fram pä 
hosten, när de finge n-ägot af äkern, ville hjälpa tili krigs-
folkets uppehälle »efter den ordning-, som dem blifver före-

' Allmogens svar om hjelpens beviljande den 4 Juni 1602 bland riks
dagsacta. 

" H. F. N:s mening om hjelpen. R. E. för den 9 Jani 1602. 
^ Pä Linköpings riksdag 1600 hade beslut fattats om inrättande af 

en ständig krigsmakt, bade ryttare och knektar, i hvar landsända, pä 
det öfverheten matte veta, huru mycket krigsfolk den hade att räkna pä, 
och allmogen ej sä ofta betungas med utskrifning. I fredstid skulle 
krigsfolket underhällas af kronan, men pä krigstäg af den landsända, 
hvarifrän det var kommet. (Stiernman I, 510) 
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läsen». ' Allmogens begäran att fä ätergä tili det gamla i 
fräga om utskrifningen vardt af hertigen ganska tvärt af-
slao-en: »Efter H. E. N. bättre uti detta fallet kan besinna 
deras gagn och bästa an som de sjelfva, sä vill H. E. 'S. 
lata det dervid bUfva, efter säsom H. E, N. tUlförene med 
dem aftalat hafvrer». * 

Med hertigens mening om hjälpen förklarade allmogen 
sig nöjd och begärde allenast, att 16 bönder matte vara om 
en utgärdsoxe, och att slippa med hälften mindre säd, an 
i ordningen formales. Allmogen ätog sig säledes den förut 
omtalade penningskatten, hvilken egentligen ej var annat, 
an deras ärliga ränta, betalad qvartalsvis med tre mark af 
hvart helt besutet hemman, hälften mindre af ett halft hem
man o. s. V. Dessa tre mark skulle dem afkortas i deras 
»ärliga foring och penningeskatt». Vidare ätogo de sig att 
fram pä hosten utgöra af hvart fuUgärdshemman; rag en 
fjärding, malt tvä fjärdingar, gryn en half fjärding, smör 
tvä marker och hvarje sexton bönder en oxe. Dock skulle 
de gode man, som blefvo förordnade att uppbära hjälpen, 
pröfva undersätarnes förmögenhet och dem därutöfver intet 
besvära. ^ 

Vi hafva förut omtalat, hurusom alla ständen lifligt 
afstyrkte hertigen frän att ännu en gäng fara öfver tili Lif-

' Stiernman I, 528. Denna »ordning» finnes ej bland riksdagshand-
garna. 

' Stiernman I, 528 ooh 530. 
' Mandat uppä den hjelp, som bönderne hafva beviljat. Stockholm 

den 17 Juni 1602. (Stjernman I, 541). Allmogens bevillning finnes nämligen 
ej, säsom de öfriga ständens, bifogad själfva riksdagsbeslutet, utan har 
formen af ett mandat eller öppet brei i Karls namn, egentligen stäldt 
tili undersätarne i Kopparbergslagen med deras fullmäktige, hvilken äf
ven säges skola fä med sig hem en »viss oopia» af andra saker, som pä 
riksdagen blifvit beslutna. I E. E, för den 15 Juni fins ett »öppet bref om 
hjelpen» etc. sändt med SoUentuna härads fullmäktige vid riksdagen tili 
hans hemmavarande medbröder, i det närmaste lika med det i Stiern
man tryckta af den 17 Juni. 
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land för att öfvertaga befälet öfver svenska krigsfolket och 
öfverlemnade ät honom att nämna en befälhafvare i sitt 
stalle. Hertigen var emellertid ingalunda härmed nöjd, han 
ville ej veta af nägot sädant band pä sin frihet, att han ej 
skulle fä resa, hvart han behagade, i synnerhet som det blott 
vore tili rikets gagn och säkerhet. Detta gaf han ock stän
derna tillkänna och förnyade pä samma gäng sin begäran, 
att ständerna ville föreslä en tjänlig person att hafva krigs
folket i Lifland i befallning. ' Men ständerna voro ej hel
ler benägna att gifva efter i denna fräga; fast mer skärpte 
de sina pästäenden, i det de begärde, att hertigen »utan stän
dernas vetskap och vilja» ej matte begifva sig utom landets 
gränser. Härpä svarade hertig-en änyo, att efter ständerna 
icke ville, att han skulle »begifva sig utöfver rikets gränser, 
hvilken frihet H. E. N. icke vill eller kan lata sig förtaga, 
sä framt H. P. N. skall stä regeringen före, helst när icke 
nägon fara här inrikes förhanden är», sä begärde han, att 
de ville föreslä nägra medel att komma tili fred och, om 
de det ej künde, »namngifva, hvem som kriget skall före
stä, och huru mycket folk dertill skall brukas». ^ Ännu en 
gäng svarade ständerna med att hänvisa tili hvad de ytt
rat i sitt förra svar, och begärde, att det därvid matte blifva. 
I riksdagsbeslutet heter det väl, att det skall stä hertigen 
fritt att draga hvart honom synes, inom lands, eller utom, 
när han för »Eiksens högnödige saker skuld» mäste göra 
det; »Dock skall H. E. N. icke längre blifva af Eiket an 
uti tre mänaders tid». Men om nägon fara är förhanden 
pä denna sidan, »da skall det ej vara H. E. IST. efterlätet 
att draga uti nägon landsända härifrän», utan skall han 
da förblifva hemma och »vara dem med räd och däd tili 
tröst och försvar». ^ Den ihärdighet, hvarmed ständerna 
förfäktat sin mening-, och som förklaras af hertigens länga 

' Stiernman I, 523. 
' Stiernman I, 527. 
' Stiernman I, 534. 



fränvaro, hvilken de ej vUle hafva förnyad, hade säledes ej 
varit förg-äfves, i det hertigen mäst gä ständernas önskan 
tillmötes, om han an icke alldeles gaf vika för densamma. 

Gästning och skjutsfärd voro en tunga, öfver hvilken 
allmogen af gammalt plägat klaga. Ehuru endast de, som 
reste i kronans ärender, lagiigen hade rätt tili fri skjuts och 
förtäring — och redan dessas antal var ganska stört, — sä 
tillvällade sig mänga, som reste i enskilda ärenden, anfingen 
under falska förevändningar eller med väld samma förmän.' 
Eegeringen hade väl genom päbud om taverners inrättande 
flera ganger sökt afhjälpa det onda, men detta fortfor lik
väl oförminskadt. 1561 i Arboga hade allmogen ätagit sig 
skjutsfärdspenningarne för att slippa friskjutsen, men som 
dessa visade sig otillräckliga tili underhäll för alla kronans 
sändebud, hade man snart ätergätt tili det gamla bniket och 
missbruket, och klagomälen började änyo. ^ Hertigen be
gärde nu ständernas betänkande, huru dessa klagomäl skulle 
kunna afhjälpas; »och dock likväl att den vägfarande be-
kommer för penningar den del, som han tili oppehälle och 
fordenskap behöfver». I sammanhang härmed mä omnämnas 
ett par andra förslag, hvilka liksom friskjutsen hufvudsak
ligen anginge allmogen. Det ena gälde en förvandling af 
de mänga smä persedlar, allmogen i sin skatt plägade ut
göra, tili »en, tvä eller tre vissa persedlar», för att därige
nom förtaga de mänga tillfällen tili otrohet och underslef, 
som uppbörden af de mänga smä persedlarne erbjöd. Det 
andra förslaget gick ut pä, att en ordning matte göras, huru 
mycket äker och äng hvar bonde om äret borde upprödja, 
pä det hemmanen ej genom äbornas försumlighet matte läg
gas öde, hvaraf kronans ränta förminskades. 

Presterskapet förklarade sig viUigt att mottaga hertigens 
trogna tjänare efter'sin fattiga förmögenhet, men bad att 
blifva förskonadt frän »den gästning, som sig af stora sam-

' Se härom Hallenberg: II, 700—706. 
' Geijer II, 179, not. 7. 
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qvämder i prestgärdarna, som äro utskrifningar, mönstringar, 
härads-, lagmans- och mantalsting och andra sädana, föror-
sakar», samt att väldgästning matte afstyras. Vidare begärde 
de, »att de fattige prestmän, som sitta vid stora sträkvägar, 
och gästning icke kunna undvika, matte med nödtorftigt 
vederlag och undsättning-, der sädant ännu icke skedt är, 
försörjde, eller med gärder och utlagor förskonade blifva». 
Beträffande de smä persedlarnes förvandling- syntes dem räd
ligt, att allmogen fick blifva vid sina gamla utlagor. Erägan 
om hemmans förbättring och utvidgning ville de skjuta 
under dem, som skulle hälla konungsräfst. Borgerskapet 
sköt alla dessa frägor ifrän sig, emedan de ej synnerligen 
vidkomme dem. Bönderne anhöUo i afseende pä de smä 
persedlarne, att fä blifva vid ärliga räntan, säsom det af 
gammalt varit, men förklarade sig villiga, om sä behöfdes, 
att efter förmäga komma fäderneslandet tili hjälp i denna 
härda tid. De hade öfvervägt, om skjutsningsbesväret pä 
nägot satt künde lindras, men funno dock bäst att »blifva 
vid värt gamla svenska satt, dock uti all ödmjuk underdä
nighet begärande att högb:te vär nädiga öfverhet ville med
dela oss fattige man sitt furstliga bref, att de som ingen 
besked hafva, skola sig icke fördrista att gästa eller taga 
sig nägra skjutshästar», För öfrigt begärde de, att med 
skjutsfärder matte hällas säsom uti konung- Gustafs tid, 
särskildt med afseende pä ryttare och knektar vid deras ge-
nomtäg. Adeln svarade, att den hänsköt frägan om gäst
ning och skjutsfärd tili allmogen, som saken mest anginge, 
äfvensom beträffande de smä persedlarne, att allmogen matte 
utgöra, hvad som för den vore drägligast, Eogdar och hä
radshöfdingar borde hafva iioga uppsigt öfver äker- och ängs-
rödjning, »sä ock att hvar äbo, som hemman besitter och 
lägenhet hafver, det efter lag och yttersta förmögenhet för-
merar och förbättrar». 

Da hertig-en säledes ej af ständerna fätt nägot förslag 
tili lindring af skjutsfärds- och gästningsbesväret, framstälde 



han själf (den 3 Juni) ett sädant: bönderne skulle ärligen göra 
en viss hjälp, hvilket ock öfverheten ä sin sida ville göra, 
»och sedan skola landsmännerna svara tili all gästning och 
alla skjutsfärder, som kunna förefalla af dem, som uti Kro
nans ärenden blifva förskickade», Eör öfrigt borde gästgif-
verier inrättas, dit de, som reste i egna ärenden, skulle hän-
visas. Pä detta satt skulle bördan blifva lättare för prester 
och bönder, och den ene ej göra mer an den andre, i det 
»en part, som vidt ifrän vagen sitta opp i skogsbygden, al
drig af nägon gästning eller skjutsresa veta». Beträffande 
de smä persedlarne hade allmogen ej förstätt hans mening; 
han begärde därför, att de ville bese den ordning, han äm-
nade förelägga dem, och om den ej behagade dem, blifva 
vid det gamla, hvilket gäfve tillfälle tili tjufnad och ej 
komme regeringen tili godo. Slutligen begärde hertigen, att 
ständerna ville bestämma, huru mänga stänger af äker och 
äng dem syntes, att hvar och en ärligen borde rödja, hvil
ket sedan künde införas i lagboken. 

Adeln svarade, att den af hertigen föreslagna ordningen 
för skjutsfärder och gästning syntes dem god, allenast all
mogen, som den mest anginge, ville ätaga sig den. Att 
göra nägra bestämmelser angäende äker- och ängsrödjning 
syntes dem olämpligt »för den oförmögenhet heia riket nu 
uti sväfvar»; det künde uppskjutas, tills konungsräfst skulle 
hällas. Allmogen svarade, säsom tillförene, att den önskade 
blifva vid det gamla bruket i fräga om gästning och skjuts
färd. »Och de som ifrän vagen sitta, matte hjelpa dem som 
tungan lida, och att oss icke öfverväld tillfogas matte, som 
härtill af en part mycket skedt är.» Pä samma satt begärde 
allmogen att fä blifva vid det gamla, som hvar och en af 
älder utgjort, »och ingen ny skatt äläggas». Om äker- och 
ängsrödjningen heter det i böndernes svar: »dertill mä Gud 
veta, hvad vi svara skola», efter redan en mängd hemman 
ligga öde och an flera för öfvermättan fattigdom öde blifva. 
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Prester och borgare hemstälde dessa frägor tili hertigen och 
de andra ständen, hvilka de mer anginge. 

I följd af ständernas motvilja eller likgiltighet blefvo 
hertig-ens förslag i ofvan berörda frägor ej antagna; han 
sökte ej heller att med makt fä sin vilja fram, utan afstod 
därifrän, da han säg, att ständerna ej voro med honom ense. 
I riksdagsbeslutet lofva ständerna emellertid att lata sig nöja 
med hvad hertigen med sitt räds räd framdeles gör och 
stadgar i dessa ärenden riket och undersätarne tili gagn och 
godo.' För att om möjligt göra ett slut pä väldgästningen 
och missbruket af friskjutsen, hvilket alltjämt fortfor tili 
allmogens utarmande, utfärdade hertigen mot ärets slut ett 
mandat om skjutsfärder,'' i hvilket han klagar, att ändock 
han lätit förordna om taverner i alla landsändar, han likväl 
förnimmer, att väldgästning- öfvas af mänga i synnerhet ryt
tare, som rymt hem frän sina fanor och därefter draga om
kring i landet, röfva och »rappa», hvar de kunna, sä ock af 
adelns tjänare, när de resa i enskilda ärenden för sina hus-
bönders räkning. Pä det sädant oskick mä blifva afskaf-
fadt, och allmogen kunna se, att det ej är med hertigens 
vilja, de sälunda besväras, »sä vilja vi, heter det, ännu här
med allvarligen hafva förbudit alla, eho de helst vara kunna, 
adle och oädle, andlige och verldslige, ryttare, knektar eller 
bätsmän, köpmän eller andra, att de icke fördrista sig, vid 
lifsstraffi tillgörandes, att taga nägon skjutshäst eller gästa 
nägon bonde, med mindre de hafva värt pass och blifva uti 
vära och kronans ärender förskickade, utan drage tili gäst-
gifvaren och der betale för sig, säsom lag- säger ooh gäst-
gifvarnes privilegier utvisa». Komme nägon och ville tvinga 
sig tili skjutshästar, mat, öl eller hö och ej hade hertigens 
pass och bovis därpä, eller ock toge flere hästar, an passet 
utvisade, da finge läns- och f järdingsmän fullkomligt tillständ 

' Stiernman I, 538. 
' E. E. den 27 Nov. 1602. Tryckt i Stiernmans Commerce-Politie-

och Oeconomie-Förordningar I, 470, 
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att med bönderna taga honom vid hufvudet och föra honom 
tili nästa slott, dar han skulle stä sitt straff. Stäthällare, 
befallningsmän och fogdar älades strängeligen att hälla hand 
öfver verkställigheten häraf. 

Oaktadt det stränga straff, mandatet stadgar för väld
gästning, matte det inrotade missbruket qvarstätt oförmin
skadt, ty redan pä följande riksdag 1604 mäste frägan 
änyo framdragas. Denna gäng lyckades Karl vinna all
mogens bifall tili sitt förslag, att hvarje bonde.skulle ärli
gen betala 2 mark för att bestrida omkostnaderna för kro
nans brefdragare oeh andra sändebud, hvilka da, liksom an
dra resande, skulle betala för sig. Denna anordning skall 
hafva gjort, att klagomälen pä nägra är ej afhördes,' men 
att de ej blifvit för beständigt afbjälpta, bevisas bäst däraf, 
att de med förnyad styrka äterkommo under Gustaf Adolfs 
regering. 

Karls omsorg om den fosterländska odlingens fram
steg, hvilken visar sig pä de mest olika omräden, har äfven 
sträckt sig tili städerna. Vid 1602 ärs riksdag handlade 
han med ständerna om ätgärder tili dessas förkofran. Efter 
städerna togo af, sä att i Stockholm ej funnes mer an 378 
förmögne och oförmögne borgare, da i konung Gustafs tid 
funnos 1,200, och handeln dock vore betydligare, an da, 
hvilket kom sig däraf, att främmande lägo öfver är ooh dag 
i städerna och handlade längt mer, an de infödde, sä före
slog hertigen, att de främmande ej matte fä ligga längre i 
städerna, an lag och privilegier det medgäfve. I annat fall 
borde de slä sig ned och blifva borgare. Vidare borde be-
tänkas om »en viss ordning mellan sjöstäderna samt upp-
städerna och landstäderna». 

Borgerskapet tackade hertigen för hans omvärdnad om 
städerna och begärde, att han ville hälla dem vid deras pri
vilegier, sä att icke all fördel af handeln matte komma i 

' Högberg: Eiksdagen i Norrköping 1604, sid, 10 o. 11. 
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främmande händer, säsom hittills skett, utan de fattige köp-
stadsmän komma tili nägon förmögenhet och bättre kunna 
utgöra sina pälagor. Adeln svarade, att den intet bättre 
medel visste, an att städerna efter Sveriges lag och gamla 
privilegier flnge bruka sin handel och vandel fria och obe-
hindrade. Mot främmande, som lägo qvar i städerna längre, 
an lagen tilläte, borde förfaras efter la.g, säsom H. F. N. 
föreslagit.' 

Hertigen svarade (i sin andra proposition) med afseende 
pä ständernas mening, att städerna skulle mer förkofra sig, 
om de finge ätnjuta frihet i handeln, att han ej visste, hvar
uti deras frihet förhindrades. Men emedan den ena sta
den besvärade sig öfver den andra (t. ex. Stockholm öfver 
de norrländska städerna), hade han menat det lända alla 
städer tili gagn, om en viss ordning dem emellan blefve 
gjord. Beträffande främmande i städerna, vore han af stän
dernas mening, att med dem matte förfaras efter lag och 
städernas privilegier; de som ville blifva längre tid c[var, 
skulle blifva borgare. 

Borgerskapet, hvilket denna fräga egentligen angick, är 
ock det enda stand, som vidare har inlätit sig pä densamma. 
De begärde säsom förut, att hvar stad matte blifva hägnad 
under Sveriges lag och sina välfängna privilegier. Särskildt 
bädo städerna i Upland (bland hvilka Stockholm), »att de 
nye bygde Norrländske städer, som emot lag och deras pri
vilegier nordan för Gefle bygde äro, att de matte afskaffas, 
eljest blifva de gamla städer, synnerligast Stockholm, som 
för hufvudstaden räknas, slätt utarmade». Men öfriga be-
svärspunkter städerna emellan ville de framdeles pä en läg-
lig-are tid tili hertigen skriftligen öfverlemna. 

' I böndernas svar heter det med afseende pä denna fräga: »ther 
hafEwe wij fattige man lijten och ringa förstondh opä hwadh vär N. öft-
werhet med adeln, krigsbefääll och Borgerskapet härom beslutar, sä then 
nödtorfftighe tillförningh icke blifwer förhindrat och handelen trij, att 
Borgerskapett künde sökie sin närningh och bärning.» 
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Den af hertigen föreslagna ordningen mellan städerna, 
hvilken han, säsom det synes, ej strax, utan först den 11 
Juni meddelade borgerskapet, var af följande hufvudsakliga 
innehäll. ' Upp- och landstäderna skulle ej segla ät främ
mande land, säsom ej heller de norrländska och finska stä
derna, med mindre de ville segla tili Vestersjön, utan upp-
och landstäderna skulle handla i de städer, som voro belägna 
närmast sjösidan i den landsända, dar de lägo; de norr
ländska och finska städerna skulle segla tili Stockholm. 
Däremot skulle efterlätas de finska och norrländska samt 
uppstäderna tvä ärliga frimarknader i Stockholm, Söderkö
ping, Kalmar och Elfsborg den 15 Maj och den 1 Septem
ber, hvardera i tre veckor; pä dessa marknader fingo de 
handla med främmande köpmän, och landstäderna i Oster
götland i Söderköping, de i Smäland i Kalmar, de i Vester-
götland i Nylödöse, de norrländska och uppstäderna i 
Stockholm. Men borgerskapet befans hysa betänkligheter 
vid att antaga förslaget, hvilka, om de ock icke anginge 
själfva saken, likväl ej äro mindre märkvärdiga. De hade 
öfversett den »förening, som H. E. N. nädeligen hafver 
betankt städerna emellan pä deras handel och vandel» och 
tackade honom, som därigenom ädagalagt sin gunstiga be-
nägenhet mot städerna, »men, heter det, efter vi hvar om 
sig icke äro med sädane fuUmakter försörjde af dem, som 
oss utskickat hafva, att vi härutinnan nägot i denna gangen 
pä deras vägnar göra och lata kunna. Derföre begäre vi 
pä det ödmjukeligaste, (att) H. F. N. nädigast härmed ville 
hafva uppskof tili nästkommande möte, Gud vill; dess-
förinnan kan hvar stad för sig samsätta sig och framdeles, 
när de tillhopa komma, gifva deras betänkande derom till
känna». ^ 

' Bland riksdagshandlingarna fins ingenting om denna handelsord-
ning, utan uppgifterna äro hemtade ur R. E. 

^ Borgerskapets undskyllan om handelsordningen 1602, odaterad 
(bland riksdagshandlingarna), undertecknad: »H. F . N:des Troplichtighe 
Undersäther Borgerskapzenns Uthskickadhe afl alle städer i Eijket». 
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Vi hafva anfört dessa ord, emedan de ädagalägga, huru 
litet utvecklad den representativa författningen pä den tiden 
var, da riksdagsfullmakten ej ansägs bekläda sin innehafvare 
med nägon oinskränkt rätt att handla och besluta ä hemma
varande medbröders vägnar. Men att det ej dröjde länge, 
innan den motsatta äsigten gjorde sig gällande, det hafva 
vi redan förut vid frägan om allmänna lagens revision an
tydt. Borgerskapets begäran om uppskof med handelsord
ningen blef emellertid bifallen, säsom synes af riksdags
beslutet, dar det heter, att med städernas handel skall hällas 
»säsom den Förening utvisar, hvilken framdeles städerna 
emellan gjord blifver, efter alias deras betänkande och 
samtycke». ' 

Med afseende pä de främmande »liggarne» i städerna 
stadgades, att de enligt Sveriges lag och städernas privilegier 
ingalunda skulle blifva lidna i städerna längre an sex veckor 
i sänder. Men om nägon ville dröja längre, da skulle han 
vinna burskap och göra borgarerättighet, som andra invänare.' 

Hertig Karl ville likväl ej dröja sä länge som tili en 
ny riksdag med den för städernas förkofran vigtiga frägan. 
Eedan den 8 Juli 1602 utfärdade han ett öppet bref tili 
alla städer i riket, hvaruti han erinrar om, att han vid den 
nyss hällna riksdagen i Stockholm framlagt en ordning 
mellan städerna, hvilken likväl ej blifvit antagen, utan upp-
skjuten tili nästa riksdag. Men emedan det hvarken honom 
eller riket lägligt vore att alla är utskrifva riksdagar, och 
städernas lägenhet ej tilläte nägot längt dröjsmäl, sä hade 
han beslutit att kalla alla städer i riket, äfven i Norrland 
och Finland, tili ett möte i Teige vid nästkommande Michaelis 
»tili att berädslä och sig emellan samsätta och förena, huru-
ledes de pä alla sidor med seglats ät främmande orter och 
sedan städerna inbördes emellan, bade med handel bäst 
kunna behällna och förkofrade blifva, pä hvilken tid och 

' Stiernman I, 638 och 539. 
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ort vi da vilja hafva vära gode man der tillstädes att gifva 
dem vär mening tillkänna». ' Det är likväl ovisst, om detta 
möte verkligen blifvit hallet. 

Om ästadkommande af Hkhet i mal och vigt öfver heia 
riket förhandlades äfven vid denna riksdag. Borgerskapet 
fann väl rädligt, »att en lika stör mältunna vore öfver allt 
i Sverige, likad och jämkad vid Stockholms mältunna pä 
52 kannor», undantagande de af Vestergöfland och Smäland, 
hvilka begärde att fä bUfva vid sitt gamla mal med skäp-
por. De af Einland begärde att fä blifva vid det mal och 
vigt, H. E. N. med dem i Abö nästUdne vinter stadgade. 
Men med afseende pä vigt begärde borgerskapet att fä be
hälla den vigt, som af gammalt brukades i hvar landsända. 
De andra ständen instämde med hertigen, att mal och vigt 
borde vara lika öfver bela riket i enlighet med lagens före
skrift. Bönderne anföra för denna sin äsigt följande skäl: 
»efter vi bo alle under en Krona och regent», ooh begära, 
att »en tunna och ett Bitzman öfver heia riket i utgift, 
uppbörd och köp vara matte». 

Saken hemstäldes tili hertigen att »med sitt räd derutin
nan ordna och laga, efter som han kan tänka, att det bäst 
vill skicka sig, utan öfverhetens och undersätarnes skada 
och besvär». ' Om nägon förordning om mal och vigt med 
anledning af detta beslut blifvit utfärdad, sä forde den i 
aUa fall ej hafva haft äsyftad verkan, ty man finner, att 
hertigen och ständerna vid nästa riksdag änyo haft öfver
läggningar härom. " 

Eör bergshandteringens utveckling har hertig Karl, sä
som bekant, varit mycket verksam. Han gjorde nu ständerna 
förslag om förbättring af järn- och koppartillverkningen 
samt om förekommande af underslef vid utskeppningen af 

ß . R. den 8 Juli 1602; se äfven Wingqvist sid. 175. Brefvet är 
tryckt i Stiernmans Commerce etc. Förordningar I, 459. 

Stiernman, I 539. 
Se Högbergs afhandling sid. 20. 
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osmundsjärn. Ehuru stängjärnsmidet allt ifrän Gustaf I:s 
tid var bekant i Sverige, var likväl det äldre saftet, (det 
s. k. osmundssmidet) fortfarande det vanligaste. Osmunds-
järnet utfördes i fat, men härvid ägde hvarjehanda underslef 
rum, säsom att »loppejärn» och tili och med sten lades i 
faten i stallet för' osmundsjärn, hvarigenom detta kom i 
förakt hos utländingarne. Borgerskapet hemstälde, att med 
koppar och järn matte förhällas säsom i konung Gustafs 
tid och fogdarne vid bergslagen hafva ett noga inseende 
öfver tillverkningen och vägningen, samt att infatningen ej 
matte ske, förrän faten blifvit af tillförordnade gode man 
pröfvade, vägde och brande med stadens marke. Adeln till
styrkte äfven en noga uppsigt bade i städerna och uppe i 
bergslagen, samt att »vissa vräkare» matte tillsättas i alla 
sjöstäder i riket. Med detta ständernas svar förklarade sig 
hertigen nöjd, ocb borgerskapet begärde särskildt, att den 
ordning med koppar och järn, som af hertig-en och riksens 
Ständer blifvit samtyckt pä denna riksdag, matte bade i 
bergslagen och i städerna med allvar blifva vid makt hallen. 

Denna ordning innehäller i enlighet med ofvannämnda 
förslag af ständerna, att befallningsmännen och fogdarne 
vid bergslagen skulle hafva ett noga inseende med bergs-
männen, att kopparen och järnet blefve sä tillsmidt och 
hugget, som g'amla bergsprivilegierna innehölle. Vidare 
stadgas om vräkare i alla städer och om tillsyn vid järnets 
infatning. ' Pä riksdagen i Norrköping bestämdes, att allt 
järn skulle utsläs tili stängjärn, förrän det fördes ur riket; 
dock tilläts fortfarande utskeppning af osmundsjärn, men 
de stadganden, som 1602 gjordes, tili förekommande af un
derslef därvid, blefvo da ytterligare skärpta. '' 

I enlighet med köpstadsmännens samtycke pä riksdagen 
i Stockholm 1599 föreskrefvo tvä förordningar af är 1600 
(Januari och April), att füll skulle gifvas efter 1591 ärs 

' Stiernman I, 539. 
^ Stiernman I, 559. 
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tuUordning af allt gods, som ut- eller infördes. Dock skulle 
bofaste borgare i städerna endast betala half füll för allt 
gods, de utskeppade, och vara befriade frän tuU pä varor, 
som de införde. Främmande skulle däremot betala füll tuU 
bade af ut- och införselvaror; dock med undantag af »Dan
marks undersäter och de Sundiske», hvilka skulle vara fria.' 
Hertig-en ville nu, att uppstäderna skulle betala half tuU, 
när de utskeppade nägot tili sjösidan och därifrän ämnade 
sända det utrikes, och den andra hälften, när godset vid 
sjösidan inskeppades, samt hafva bovis därpä, sä att därmed 
matte riktigt tillgä. Men borgerskapet invände, att det 
syntes dem ©billigt, att de, som voro landets barn och dess
utom betungades med alla möjliga utlagor, skulle betala 
lika füll med de främmande, som kommo och foro. De 
bädo därför i underdänighet, att H. F. N. »ville lata blifva 
vid den halfva uttoU och fri intoll, som i Linköping sam
tyckt och beviljadt blef». Hertigen gaf da vika för borger
skapets önskan och lofvade dem att fä blifva vid det gamla 
sättet nämligen att betala half uttuU och vara fria för in-
tuUen, hvilket pä borgerskapets begäran infördes i riksdags
beslutet. »Dock skola de, som nägot gods in- eller utföra, 
med skäl bevisa och deras sanningsed betyga, att de der
under icke nägot främmande gods hafva instuckit.» Den 
som därmed beträddes, skulle hafva förverkat bade det 
främmande godset och sitt eget. '' 

Denna ordning blef emellertid ej längvarig, ty redan 
1604 i Norrköping kom hertigen med nya förslag. Den 
halfva uttuUen gäfve anledning tili mycket bedrägeri, och 
intuUen borde ej vara borgerskapet tili skada. Härom striddes 
länge, i det borgerskapet vUle förblifva vid 1602 ärs beslut, 
men hertig-en vUle, att de skuUe betala bade intuU och fuU 
uttuU. Slutet blef, att de befriades frän intuUen, säsom 
tillförene, men mäste betala füll uttuU, likasom främmande.' 

Stiernmans Förordningar I, 452 och 454. 
^ Stiernman, I, 540. 
' Högberg a. st. sid. 9. 
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Befrielsen frän intuUen utsträckte Karl i December 
1604 äfven tili främmande, emedan desse af densamma 
afskräcktes frän att sä besöka landet, som eljest skedde. Där
för hade han med sitt »Rikes Eäds Räd sä förordnat, att 
alla säväl främmande, som inländske skola vara för all in-
tuU fri», Men accisen och uttuUen skulle framg'ent utgöras 
enligt faststäld ordning. I en ny stadga Juni 1605 belo-äftas 
den 1604 gjorda anordningen. Men redan följande äret 
utfärdades en ny tuUordning, i hvilken alla köpmän, bade 
främmande och inländske, befriades frän all tuU bade för 
ut- och införsel (und. accis af främmande drycker). ' 

Lübeck hade under striden mellan Karl och Sigismund 
förhällit sig fiendtligt mot Sverige, lagt beslag pä allt 
svenskt gods, som kommit tili stadens hamn, samt förföljt 
svenskarne. Pä riksdagen i Stockholm 1599 hade ständerna 
därför beslutit att betala lika med lika genom att lägg-a 
qvarstad pä allt lybskt gods, som man künde öfverkomma, 
samt med all makt förfölja de lybske säsom riksens fiender, 
sä framt icke saken af nägra opartiska skiljedomare, ätskil
jas künde, säsom de lybske hos hertigen begärt.' Nägot 
förhör inför utsedda skiljedomare forde emellertid ej blifvit 
af före nästa riksdag- (i Linköping 1600), da ständerna änyo 
beslöto, att ehuru man väl »hade orsak nog att vedergöra 
det spott och förtret, som de 13'bske H. F. N. och riket 
bevist hafva, pä det satt, som dertill tjente», saken likväl 
matte komma tili förhör inför gode man, af bäda parterna 
utsedda, hvilket med det stettinska fredsfördraget öfverens 
komme. Ville de lybske ej lata sig nöja med det utslag,' som 
künde falla, lofvade ständerna vara hertigen »behjelplige att 
med sädant allvar taga saken före emot dem, som dertill 
tjena kan.» Intill dess saken af »tillförordnade Skedesmän» 
blifvit afdömd, skulle intet fiendtligt anfall emot dem göras, 

' Stiernmans förf. I, 488, 497, 511. Jfr Geijer II, 383. 
' Stiernman I, 490. 
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men all handel här i riket vara dem förbjuden.' Lübeck 
visade sig likväl fortfarande motspänstigt, och först sedan 
svenska flottan i Juni 1600 visat sig utanför staden, beqvä-
made sig de lybske att skicka sändebud tili Sverige för att 
bilägga tvisten.'' Af nägra förhandlingar mellan hertigen 
och ständerna vid 1602 ärs riksdag framgär emellertid, att 
da ännu ingen förlikning var ingängen mellan Lübeck och 
Sverige. Karl begärde nämligen ständernas dom öfver nägra, 
som mot hans stränga förbud seglat tili Lübeck, hvilken stad 
ännu ej förlikt sig med H. F. N. och riket för den »hään och 
spät», den bevisat svenskarne. Vidare föreslog han, att eme
dan svenskar ej blefve antagna i tjänst i Danmark och Lü
beck, medan danske och lybske i mängd togos i svensk tjänst, 
därmed matte »hafvas inseende och hällas likhet». Stän
derna begärde alla, att hertigen ville förläta dem, som seg
lat tili Lübeck; de hade icke gjorfi det af genvördighet mot 
honom, utan tvungna af fäderneslandets stora nöd, hvilken 
de velat komma tili undsättning med de allra nödvändigaste 
förnödenheter, säsom mjöl, malt, öl och dyUkt. Danskar och 
lybske borde ej antagas i svensk tjänst, när svenskar ej an-
togos i tjänst i Danmark och Lübeck. 

Stiernman I, 505. Förbud att frakta lybska skepp. Stockholm 
den 20 Augusti 1599, i Stiernmans förf. I, 447. 

Se härom Eogberg: »Konung Carl den niondes fälttäg i Lifi-
land är 1600 och förberedelserna dertill», sid. 29—31 samt 44 ooh 46. 
Man fär dar likväl ingen upplysning om, när >foriikningen iugioks, man 
vore frestad tro, att det skett snart nog; men nägot fördrag torde ej 
blifvit slutet förrän den 2 Januari 1606 i Kalmar. Vid Michaelis tid 
1605 sammanträdde dar svenske och hanseatiske ombud ooh underhand-
lade flera mänader utan att komma tili nägot fullkomligt slut. Emeller
tid vardt öfverenskommet, att lyb.ske borgare ej skulle hindras i den 
fria navigationen pä Öster- och Vesterhafvet, med det vilkor, att de ej 
skulle göra de rigiske eller andra Sveriges fiender nägon tillförsel, hvar
igenom de künde förstärkas, samt afhälla sig frän fiendtligt förbund mot 
Sverige. Svenske kommissarier voro Moritz Leyonhufvud, Svante Bjelke, 
Ludbert Kauer, Nicolaus Chesnecopherus och Michel Olofsson, sekreterare. 

Afskedsrecess mellan Sverige och hansestäderne. Dateradt Kalmar 
den 2 Januari 1606. Germ. Civitates et Status. Traktatsamiingen i E. A. 
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Ständerna togo sig- af denna fräga anledning att änyo 
begära, att ingen utländing matte brukas i nägot kall och 
embete, högre eller lägre, hvilken önskan de redan förut i 
frägan om riksräds tillsättande uttalat. Ständernas förbön 
uträttade, att hertigen förklarade sig vilja benäda dem, som 
seglat tili Lübeck; dock skulle de betala 40 mark hvar i 
böter, för det de handlat mot öfverhetens förbud; men om 
det upprepades, skulle de utan all näd varda straffade. Detta 
intogs äfven i riksdagsbeslutet. Ständerne tackade hertigen, 
att han hört deras bön, hvarjämte borgare och prester öd
mjukligen anhöUo, att han ville förhjälpa därtill, att ett 
vänligt fördrag mellan Sverige och Lübeck blefve slutet, 
»efter Sveriges inbyggare vill vara tili en odrägelig' skada, 
hvar handeln pä den sidan längre förhindrad blifver». 

Hertig-en förklarade sig gilla ständernas mening, att 
inga främmande mä brukas i riksens höga kall och embe
ten, utan svenske man efter lagen; dock emedan bland un
dersätarne vore stör brist pä dugliga personer, ville han, 
att främmande künde fä brukas i riksens höga embeten, om 
»de dertill funnes skicklige och trogne». Beträffande främ
mande drängar i städerna, att sädana ej matte tagas i tjänst, 
fruktade hertigen, att »derom vore endeles allt för sent till
sagdt», ty de främmande visste allaredan allt för mycket af 
vär handel. Dock künde saken ordnas pä det sättet, att in-
g-en främmande dräng matte tagas i tjänst i städerna, med 
mindre han stälde borgen för sig, att han ville slä sig ned 
i staden, när han blefve sin egen mau.' Detta antogs af 
ständerna och infördes i riksdagsbeslutet, hvilket för öfrigt 
i denna fräga bestämmer, att ingen lybsk eller dansk mä 
tagas i tjänst, anfingen hos borgarne eller adeln i Sverige, 
med mindre man befinna kan, att svenskar blifva i Dan
mark och Lübeck i tjänst antag-ne; säsom icke heller nägon 
främmande uti näg-ot riksens höga kall och embete brukas. ^ 

' Stiernman I, 529. 
^ Stiernman I, 540. 
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Det af hertigen föreslagna vilkor för att undantagsvis fä 
bruka nägon främmande i rikets tjänst, omtalas ej i beslu
tet, hvaraf synes, att hertigen därifrän afstätt. 

Sveriges förhäilande tili Danmark vid denna tid var 
allt annat an godt. Äfven härom rädgjorde Karl med stän
derna, men för att hans förhandlingar med dem skola fram-
stä i ett klarare Ijus, mäste vi nägot närmare redogöra för, 
huru förhällandet mellan Danmark ooh Sverige utveoklat 
sig under tiden närmast före riksdagen. 

Den gamla tvistefrägan om tre kronor hade ej i stettin
ska freden blifvit afgjord och sedan flere ganger blifvit upp-
skjuten. Da Sigismund tili Kristian IV afstod Sveriges rätt 
tül detta vapen,' grundade denne nya anspräk pä denna öf-
verenskommelse med Sigismund. Andra tvisteämnen voro 
om gränsen i Lappmarken, handeln pä Lifland, füllen, som 
affordrades danskarne i Sverige, samt svenska flyktingars be-
skydd i Danmark. ^ 

Ar 1601 i Eebruari hade ett möte mellan svenske och 
danske kommissarier hällits i Flacksjöbäck pä gränsen mel
lan Hailand och Smäland., men som danskarne beropade sig 
pä en uppgörelse med Sigismund är 1597, hvarigenom denne 
för sin lifstid nedlagt tvisten om tre kronor, hvartill sven
skarne ej ansäg-o honom varit berättigad utan ständernas 
samtycke, sä blef ingenting uträttadt," Man kom dock öfver
ens om ett nytt möte pä gränsen i September samma är, I 
följd af svenskarnes uteblifvande blef detta möte ej af, Karl 
uppgifver, att orsaken härtill varit den, att konungen i Dan-

' Enligt Karls bref tili Sigismund i E, E, den 16 Juni hade Sigis
mund i bref af den 25 Februari tili Kristian IV afstätt Sveriges rätt tili 
tre kronor, — Enligt C, J, Prytz: Historia Caroli IX, sid. 205 (manu-
skript i Kongl. Biblioteket) »konfirmerade konung Sigismund 1602 det 
fördrag, som han med de Danske slutit hade om 3 Croner». 

- Se Eogbergs afhandling sid. 25—28. 
" Werving II, 28. — Dalin: Svea Eikes Historia III, 2 bandet, sid. 

483 och 378, och Prytz ofvan anförda arbete sid, 204, Deras uppgitt, 
att frägan blef pä tvä är uppskjuten, rättas af uppgifterna i texten. 
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mark ej förklarat sig angäende de »conditioner», hertigen 
sändt honom med sin hof junkare Nils Klasson.' Konung 
Kristian, som ansäg (eller ville synas anse) öfverenskommelsen 
ä svenska sidan brüten, tillgrep da den utvägen att med förbi
gäende af hertig Karl vända sig tili Sveriges Ständer, Han 
sände nämligen nägot senare pä hosten 1601 '̂  »öppna pren-
tade mandat» in i riket med begäran att, efter det i Flack
sjöbäck i Eebruari hällna mötet blifvit utan frukt och det 
tili September beramade mötet ej blifvit af, emedan sven
skarne uteblefvo, svenska ständerna matte vara betänkta 
att innan nästkommande päsk enligt stettinska fredsfördra
get lata alla tvistepunkter afgöras genom fullmäktige an
fingen vid gränsen eller hos Kongl, Maj:t i Danmark, Eör 
att motverka intrycket af dessa mandat utfärdades den 12 
November ett öppet bref tili alla Sveriges invänare af ärke
biskopen ooh nägra befallningsmän pä fästningar, bland 
hvilka Peder Eyning," Türe Jakobsson Eosengren, Arvid 
Svahn m. fl. De ursäktade hertig Karl för de mot honom 
af danske konungen riktade beskyllningar därmed, att han, 
fjärran frän rikets gränser och upptagen af krigsbestyr, ej 
haft lägenhet att förordna nägra fullmäktige tili mötet, men 
i stallet skickat sin hofjunkare Nils Klasson med bref om 

^ Hertig Karls bref tili Daumark, Abo slott den 1 Februari 1602; 
(bland hertig Karls concepter.) 

"^ Brefven voro daterade den 18 Oktober 1601 (enligt Warmholtz 
6, 187.) 

^ Peder Eyning, hvilken var stäthällare pä Stockholms slott, Anders 
Lindersson pä Elfsborg m, fl, herrar hade fätt särskilda bref frän ko
nung Kristian. Eyning jämte nägra andra stäthällare och befallnings
män skrefvo tili hertigen, bifogande danske konungens bref tili Eyning 
och »tryckta Citationer» tili Sveriges Ständer, Dessa skrifvelser mottog 
Karl vid sin ahkomst tili Eknäs den 20 November (1601) och besvärade 
dem den 21 November med ett bref, stäldt tili Arvid Svahn, Türe Jacobs-
son Eosengren, Peder Eyning, Hans von Massenbach, Hans Johansson och 
Michael Olofsson, hvilket bref innehäller intressanta upplysnlngar om 
denna sak. Det fins tryckt i Nordins Handlingar tili upplysning af 
Svensk krigshistoria, 2 stycket, sid. 9—12. 



72 

undskyllan tili konungen i Danmark. Budet hade emeller
tid blifvit fördröjdt af motvind, sä att han ej hunnit fram 
tili den för mötet bestämda tiden (30 September), likväl före 
den dag konungens mandat sades vara dateradt. Under
sätarne skulle därför ej lata bedraga sig af dem, som ut-
spridde lögn om hertigen, hvarjämte de förmanades tili 
enighet.' 

Konung Kristian hade, säsom vi nyss omtalat, vändt sig 
tili Sveriges Ständer med sina mandater och därigenom kanske 
velat,ädagalägga, att han ej erkände hertig Karl för Sveriges 
laglige regent. Svenske ständerna synas ocksä hafva besvarat 
danske konungens bref. Eör detta ändamäl har ett möte va
rit samladt i Örebro i Januari 1602; om dess sammansättning 
hafva vi ej sett nägon uppgift. Den 9 Januari affärdade stän
derna i Örebro ett bref tili hertig- Karl med en kopia af det 
svar, de ämnade sända tili konung Kristian, hvilket de hoppa-
des, att hertigen ej skulle lata sig misshaga. Eör öfrigt hade 
de efter hertigens befallning bestält om skeppsfolkets uppe
hälle, försträckning tili ryttarnes behof m. m. * Efter en 
mänads förlopp, hvarunder de troligen fätt svar frän bertig 
Karl, afgäfvo de i Örebro samlade ständerna »ä menige 
Sveriges rikes Ständers vägnar» ett svar tili danske konun
gen (dateradt den 9 Februari 1602) i hvilket de uttala sin 

' öppet bref tili alla Sveriges inbyggare frän »befallningsmän pä 
befästningarna och uti landsändarne samt andra, andliga och verldsliga» 
af Stockholm den 12 November 1601, ur Eädslag 1594—1610 i E. A. 

^ I brefvet heter det ock, att sedan ständerna lätit fursten veta om 
det möte, de aktade nödigt hälla i Örebro, och äfven begynt samlas dar, 
hade en del af dem efter ankomsten af Karls bref, hvilket underrättade 
om hans resa öfver tili Eknäs och snart stundande hemresa, ansett onö
digt att hälla nägon sammänkomst, men som äterbudet ej hunnit alla, 
innan de begifvit sig pä väg, sä voro »nägre af H. F. N:3 tjenare och 
undersäter i dessa dagar hit tillstädes komne.» Efter en »copia af stän
dernas bref, som voro i Örebro, skrifvet tili vär N. F.» i en bundt med 
t i tel : Handlingar rörande Sveriges politiska historia 1592—1611. ä Up
sala bibliotek. 
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förundran, att H. M. i ett sädant ärende vändt sig tili dem, 
som ej hade makt att däruti nägot bestämma och icke tili 
deras öfverhet, hertig Karl, tili hvilken de hänvisa, Vidare 
uttrycka de sin uppriktiga benägenhet för fredens bevarande 
och sin öfvertygelse, att hertig- Karl nu, säsom alltid, skulle 
vara färdig tili sädana medel, som befrämja grannsämjan 
mellan rikena, hvartill de äfven ville styrka honom. De 
hade ej kunnat svara, förrän de inhemtat hertig-ens och de 
andre ständernas betänkande, hvarföre de bädo om ursäkt 
för dröjsmälet,' 

Hertig Karl, hvars hemresa ej sä litet päskyndades 
af Danmarks hotande beteende, blef väl med rätta förtör-
nad öfver konung Kristians tilltag att skrifva tili sven
ska ständerna,'' men gick likväl, för att »undvika all vid-
lyftighet», in pä förslaget om ett nytt möte och förord
nade tili kommissarier pä sina och Sveriges rikes vägnar 
Abraham Brahe, grefve tili Visingsborg, Axel Ryning tili 
Uttervik, Svante Bielke^ tili Kräkerum, Ludbert Kauer 
tili Okne, Göran Claesson tili Biby och Hans Eriksson tili 

^ Sveriges rikes stäoders, församlade i Örebro, svar pä konungens 
i Danmark bref (bland landtdagsacta 1602 —1604 l Riksarkivet), ett 
odateradt exemplar, ett annat dateradt den 9 Februari 1602 och under-
tecknadt: »Uppä menige Sveriges rikes Ständers vägnar af dem, som pä 
denna tid uti Örebro hafva församlade varit,» — Bland acta historica 
för är 1600 fins »ett concept pä menige Sveriges Eikes Ständers vägnar, 
som da uti Örebro voro församlade, tili konungen i Danmark», dateradt 
den 9 Januari 1602, Det synes vara uppsatt, innan de fätt nägot svar 
frän hertigen, För öfrigt ungefärligen af samma innehäll, 

^ Se Traners afhandling: Konung Karl IX:S fälttäg i Livland är 
1601, sid. 41 och Karls ofvan anförda bref af den 21 November 1601. 

^ I E. E. den 1 Februari uppgifves Nils Bielke. — En mängd bref 
i E. E. under Januari, Februari och Mars mänader innehälla bestämmel
ser angäende detta möte, hvilket Dalin i förbigäende omnämner i sin 
Historia III, 2 bandet, sid. 512. Att redogöra för innehället af sände-
budeus Instruktion och fullmakt blefve här för vidlyftigt; de finnas i R. 
U. under 1 Februari 1602. 
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Broxvik. Desse befuUmäktigades att »trachtera och öfver-
väga, berädslä, vänligen afhandla, eller ock döma och be
sluta efter theras medgifna Instructions lydelse»; de finge 
ingalunda ätskiljas, förrän de alla tvistigheter »anfingen tili 
minne, eller rätt hade ätskilt efter stettinska fördraget.» 
Hvad af dem afgjordes, skulle af honom och blifvande 
Sveriges regenter obrottsligen hällas vid makt. Han hade 
önskat, att fuUmakten äfven underskrifvits af ständerna, men 
det hade ej gätt för sig; deras ratiflkation künde fäs fram
deles, om sä begärdes.' 

Till Knäred, den bestämda mötesplatsen, begäfvo sig de 
svenske kommissarierne mot slutet af Mars, och förhandlin-
garna begyntes den 2 April." Eedan den 7 April skildes 
man ät, utan att hafva kunnat nägot uträtta; samma dag 
lära de svenska kommissarierne hafva afgifvit en »Protesta
tion» om förloppet mellan dem och de danske kommissa
rierne, hvarigenom de ville bevisa, att de ej buro skulden 
tili, att sammankomsten utan frukt afgätt.' Enlig-t hertig 
Karls framställning* hade ocksä de svenske kommissarierne 
varit medgörliga, ja tili och med öfverträdt sin fullmakt, i 
det de lätit falla »disputatsen» om den första punkten, hvil
ken var den vigtigaste af alla." Vidare hade de gätt in pä 
en »process», enligt hvilken man skulle handla skriftligen 

' Hertig Karls bref tili Danmark, af Abo slott den 1 Februari 1602; 
afskrift bland hertig Karls concepter i Riksarkivet. 

^ Enligt uppgifter ur Eiksrädet grefve Abraham Brahes Tidebok 
ifrän 1594—1611, tryckt i Loenboms Svenska Archivum, tom. II, sid. 3. 
Om sändebudens resa tili mötesplatsen och förloppet därstädes, kan dar 
i korthet läsas sid. 31 o. If. 

^ Enligt Eunells register öfver Eiksarkivet: 1602 Danica. R. A. 

* Bref tili konungen i Danmark den 7 Juni 1602 i E. E. 

^ Utan tvifvel menas härmed tvisten om tre Kronor, hvilken punkt 
säges vara »gründen och fundamentet tili all den andra handeln» — uti 
en odaterad handling bland acta historica i Eiksarkivet med öfverskrift: 
Promemoria angäende tvisten om Tre Kronor. 
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och pä kortaste tid,' hvilket satt vore stridande mot stettin
ska fördraget och mot bade svenska och danska sändebudens 
fuUmakter. Slutligen hade danske kommissarierne vägrat 
att lemna sina fuUmakter ifrän sig, förrän de af de svenska 
fullmäktige fätt »en designation uppä bristerna», hvilket 
vore stridande mot allt bruk vid underhandlingar. I följd 
häraf mäste förhandlingarna afbrytas, och sändebuden skil
des ät med oförrättadt ärende, dock i vänlighet och under 
försäkran, att freden skulle blifva »oryggeligen hallen». 

Pä riksdagen 1602 framstälde hertigen i korthet för 
ständerna förloppet af denna sak och begärde deras betän
kande öfver ett bref, som han lätit »ställa» för att skicka 
tili konungen i Danmark, emedan Sveriges krona i mänga 
saker skett och skedde för när frän Danmarks sida. 

Adeln och presterskapet förklarade sig ej hafva nägot 
att anmärka mot brefvet, utom att det ej borde tillätas 
konungen i Danmark att bestämma tid och plats tili möten, 
hvilket vore förklenligt för hertigen och Sveriges rike. I 
stallet borde bäda rikenas regeringar gemensamt bestämma 
en för deras sändebud läglig- mötesplats pä gränsen. 

Borgarne och bönderne hemstälde alldeles tili hertigen 
själf att bestämma om brefvets lydelse, efter han, säsom 
bönderne uttryckte sig, »med högre och större förständ be
gäfvad är; men freden ästunda alle man ödmjukligen och 
underdäniigen». 

Sedan hertig-en enligt ständernas betänkande lätit nägot 
förändra det föreslagna brefvet tili danske konungen, och 
detta därefter af ständerna blifvit gilladt, begärde han, att 
de slniUe affärda ett lika lydande bref tili räd och Ständer 
i Danmark, pä det saken snarare matte komma tili ett 
godt slut. 

Samtlige ständen svarade, att de funno detta rädligt. 
borgerskapet särskildt, pä det att man i Danmark matte för-

' 1 hvar sak skulle tre ganger en skrift frän hvardera sidan inläg-
gas och svar frän den andra följa inom 24 timmar. 
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nimma, att endrägt rädde mellan hertigen och ständerna, 
»hvilket tilläfventyrs af en part vära afvekne svenske och 
andra tiendebärare pä ett annat satt vrängeligen uttydt 
varder». Adeln och presterna anhöUo dessutom, att brefvet 
matte författas i hertigens furstliga kansli. 

Eedan dagen efter sedan alla ständens svar inkommit, 
affärdades de tvä brefven, det ena frän hertigen tili konun
gen i Danmark, det andra, i det närmaste lika lydande, i 
ständernas namn tili Danmarks Ständer.' Efter att hafva 
päpekat sin beredvillighet att gä konungens önskan tili 
mötes, ehuru han ej varit skyldig att efterkomma densamma, 
enär konungens mandat voro stälda tili dem, som ej hade 
magt att i saken nägot besluta, samt framstält förloppet vid 
det pä vären hällna gränsmötet och gifvit de danske sände
buden skulden tili, att mötet aflupit utan frukt, hemstälde 
han tili konungen själf, huru allt detta stämde öfverens med 
stettinska fördraget, de tryckta mandaterna och sändebudens 
egna fuUmakter. Därefter beröres en annan tvistefräga mel
lan honom och danske konungen, nämligen seglationen pä 
Eiga, ^ hvilken hertigen ville förmena danska skepp, emedan 
de därmed gjorde Sveriges fiender undsättning, och detta 
vore stridande mot stettinska freden, som stadgade, att hvart-
dera riket skulle söka det andras bästa säsom sitt eget. I 
enlighet med samma freds bestämmelser begärde hertigen, 
att koimngen ville sända nägra fullmäktige tili Brömsebro 
den sista September med nogsam fullmakt att i alla tviste-
frägor afhandla efter det satt i stettinska fredsfördraget for
males. Tillika begärde han, att konungen emellertid skulle 
förbjuda sina undersätar att segla tili Eiga. 

' E. E. den 7 Juni 1602. 
^ Presterskapet hade i sitt svar af den 30 Maj tillrädt hertigen att 

gifva skeppsflottan befallning att ej antasta danska skepp, »som aktade 
sig tili Riga, utan lata dem med frid och oplundrade draga tillbaka igen», 
pä det man ej matte gifva orsak tili oenighet och tvist, utan hafva ett, 
godt samvete och »för heia kristenheten vara enskyllade och ursäktade». 
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Kort före riksdagens slut finnes hertigen hafva gifvit 
ständerna en kortfaffad öfversigt af Sveriges förhäilande 
tili granstaterna, troligen i afsigt att desto lättare forma 
dem att ätaga sig bevillning tili kriget med Polen,' »De 
svenske, heter det, hafva tre grannar, som äro danske, pol-
niske och Eyssen, Vilja de lefva i frid med de danske, sä 
kunna de komma dertill, med att de vilja afstä och gifva 
de danske efter tre Kronor, som är Sveriges Eikes rätta va
pen, sä ock den rättighet, som Sveriges krona hafver af 
älders tid haft i Lappmarken, item lata de danske hafva sä 
fri handel vid alla Bergslager här i riket, som de svenske 
sjelfva hafve och sedan aldrig- tala pä den orätt, som de 
danske häfva gjort Sverige i mänge mätto, der de hafva 
afträdt det Stettiniske fördrag, sä kunna de hafva god sämja 
och enighet pä en tid med dem, in tili dess de se deras 
ram att de kunna begära nägot annat, som bättre kan vara. 
Med de Poler kunna de strax komma tili frids pä ätta är, 
om de vilja gifva dem Pernaw och Dorpt igen och hufvud-
saken lata vidare blifva disputerlig, sä mä betänkas, hvad 
Sveriges Krona vinner deruppä. Med Eyssen kunna de ock 
hafva god vänskap, sä framt de vilja gifva honom Narva 
och Eewal och framdeles Viborg med, och häller ändock 
frid, sä länge han vill,» 

Vi hafva ej funnit, att ständerna afgifvit nägot särskildt 
svar pä denna framställning, 

Under loppet af är 1602 vexlades sedan ofta skrifter 
mellan bertig Karl och konungen af Danmark,'•' hvilka om-
sider kommo öfverens om ett nytt gränsmöte i Flacksjö
bäck den 9 nästkommande Februari, sedan konung Kristian 
förklarat den af Karl föreslag-na tiden och platsen olämp-

' Hertig Karls mening och betänkande, huru de svenske kunna be-
komma och hafva frid, Stockholm den IS Juni 1602 i E . E, Tryckt hos 
Geijer II, 363, 

' Bref i R, E, för den 7 Juni, 5 och SO Juli, 20 Augusti, 1 Sep
tember, 
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liga, Mötet hölls pä den bestämda tiden, men resultatet blef 
ej nägot annat, an att alla tvistigheter skulle underkastas 
utländske skiljedomares ransakning och dom enligt stettin
ska fördraget.' Ett nytt fredsmöte vardt beramadt att häl
las i Wismar 1608, men gick om intet, därigenom att de 
svenska sändebuden kommo för sent, och de länge sväfvande 
tvistepunkterna, tili hvilka äfven nya kommo, gäfvo slutligen 
anledning tili krigets utbrott 1611, 

Vi hafva redan i början omtalat, att adeln tili 1602 
ärs riksdag- anmodades att sända fullmäktige, 6 frän hvart 
landskap och, hurusom detta troligen skett i följd af stän
dernas begäran 1595 i Söderköping," Att adeln ansäg- sin 
själfskrifvenhet vid riksdagar säsom en börda, finner man 
äfven af 1602 ärs riksdagshandlingar. Adeln begär nämli
gen »att der framdeles för Eiksens höga nödtorfter skuld 
nägre Eiksdagar eller samqväm hällas skola, det H, F, N. 
da nädigast icke ville af alla Landsändar uppfordra all adeln, 
som nu skedt är, utan allenast nägra, som pä alias vägnar 
tala och svara kunna, forty hos mesta parten finnes stör 
oförmögenhet, och fördenskuU icke kunna nägon synnerlig 
förtäring eller bekostnad hälla och utstä».' Svaret blef, om 
an icke afsläende, likväl rätt skarpt. »H. F, N, är tillfreds 
att säledes opä een annan tijd skee mä. Doch hwar the 

^ Se Dalin 111, 2 B. sid. 512. Dalin uppgifver, att hertig Karl, un
der det mötet pägick, uppehöll sig i Kalmar. — C. J. Prytz' förut an
förda arbete uppgifver däremot, att hertigen vistats i Jönköping, för att 
vara traktaten närmare och för att visa ständerna i Götaland, hvilka han 
sammankallat, att Sigismund längesedan gjort sig förlustig rätten tili de 
tre kronor. Historia Caroli IX, sid. 216 mskrpt i Kongl. Bibl. Enligt 
prof. Malmströms föreläsningar vistades hertigen i Elfsborg. — Enligt 
Werving (II, 87) uppehöll sig hertigen i Kalmar. — Af Eegistraturet för 
1603 framgär, att Karl frän 13 Februari tili 16 Mars uppehällit sig i 
Elfsborg, 

'' Till mötet i Stockholm 1597 och riksdagen i Upsala 1598 hade 
adeln äfvenledes blifvit kailad att sända ombud. Steyern a. st, sid, 19, 

^ Adelns svar af den 3 Juni, 
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mindre klädde pä theras hustrur och meera uppä sigh, sä 
hadhe the bettre räd att draga tili herredagar och voro 
Eijket mera tili ära,»' 

I riksdagsbeslutet nämnes ingenting om denna sak, hvar
för man väl fär anse den oafg-jord. Icke heller blef frä
gan slutligt afgjord genom Karls resolution pä adelns besvär 
1607, i hvilken han med vissa inskränkningar gaf sitt bifall 
tili adelns förnyade anhällan, Gäng efter annan väcktes 
frägan änyo, men blef alltid undanskjuten," 

Adeln framstälde äfven en annan begäran nämligen, att 
de, som af fogdar och befallningsmän utan »lagh och tiltaal» 
blifvit beröfvade gods och gärdar, matte dem äterfä, Om 
nägon af dem sedan ej lagiigen künde försvara nägot gods, 
matte det med lag och rätt honom fränkännas, Af herti
gens svar synes, att härmed äsyftas gods, som han efter sin 
fader konung- Gustafs jordeböcker lätit indraga, Kunde adeln 
med skäl och bovis styrka, att de hade bättre rätt därtill an 
han, sä skulle de bekomma dem igen, ° 

Behof vet att inom adelständet ästadkomma en ordentlig 
organisation synes vid denna tid hafva gjort sig- kändt, Ge
nom Johans privilegier var ett adelskap utan russtjänstskyl-
dighet uttryckligen erkändt, A andra sidan var det ännu 
lagiigen en rättighet för hvar och en, som fuUgjorde de i 
lagen därför bestämda vilkor, att blifva frälsemän, Karl 
synes hafva velat upprätthälla och genom sina sä kallade 
sköldknektar tili och med utsträcka rättigheten att förvärfva 
fraise utöfver de i lagen stadgade vilkoren, 

Men den utveckling, adelsständet nu tagit, nämligen att 
blifva en bördsadel, en sluten Institution, tUl hvilken kunglig 
näd gaf tillträde, künde ej mer genom nägra medel hejdas, 
Karl synes hafva haft för afsigt att bringa nägon klarhet 

' Stiernman I, 530, 
' Se Steyern a, st. sid. 20. Jfr S. Berghs afhandling: Karl IX och 

den svenska adeln 1607—1609 sid. 40 o. 41. 

^ Stiernman I, 530. 
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i dessa förhällanden, da han kallade adeln tili en vapensyn 
i Stockholm samtidigt med riksdagen i Maj 1602. »Pä thet 
att wij», skrifver han, »pä Cronones wägne matte hafva 
en rätt undervisningh, hvilke som af adels stam och börd 
födde och afkompne ähre, eller genom trogen tienst adel
skap förvärfvat hafve och sädane adelig frijhet niuthe mäge 
eller icke. Derföre wele wij hermed uthi thetta wärt 
öppna brefs krafft ocb pä wärt regerande Embetes wägnar» 
allvarligen befallt hafva, att alla af adel, sä ock de, som 
adelsfrihet njutit hafva och härefter njuta vilja, skola infinna 
sig i Stockholm vid riksdagen för att med skäl styrka sitt 
adelskap. ' 

Huruvida adeln verkligen infunnit sig tili en sädan va
pensyn, eller nägra ätgärder i ofvannämnda syfte för öfrigt 
blifvit vidtagna, kunna vi ej säga. Vi hafva emeUertid velat 
anföra hertig Karls bref säsom egnadt att belysa adelns da 
varande bristfälliga Organisation, hvilken vällade, »att man 
ej visste, hvilke voro rätta frälsemän anfingen de allena, 
som kallas adelsman och hafva sköld och hjelm, eller ocksä 
de, som kunna sitt gods frälsa pä vissa conditioner och vil
kor». " Denna obestämdhet upphäfdes, som bekant, genom 
Gustaf Adolfs inrättning af riddarhuset. 

Vi hafva redogjort för behandlingen af de flesta frägor, 
som förekommo vid 1602 ärs riksdag. För vinnande af större 
klarhet i framställningen hafva vi behandlat hvarje fräga 
för sig. Genom denna anordning torde däremot formen för 
förhandlingarna mellan hertigen och ständerna mindre klart 
framstätt. Men vi ega sä ytterst ringa kännedom om for-
merna för riksdagens verksamhet pä den tid, hvarmed vi 

' E, E, öppet bref tili alla landsändar. "Vesteräs den 11 April 
1602. Dalin omnämner äfven, att frälset i Vestmanland stämdes tili Stock
holm för att bevisa sitt adelskap, (111 2, 499.) Brefvet finnes tryckt i 
Svenska Fatburen 6 öpn, sid, 86, 

^ Gustaf II Adolfs besvär öfver adeln vid 1617 ärs riksdag, Geijer 
m , 30, 
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sysselsätta oss, -att ganska litet därom kan sägas. ' Under-
handlingarna mellan hertig Karl och ständerna hafva väl 
försiggätt bade muntligen och skriftligen, men förmodligen 
mest pä det senare sättet. Vid riksdagens början öfverlem
nade hertigen skriftligen sina »punkter» tili hvarje stand 
(möjligen med undantag af bönderna, säsom vi förut an-
märkt). Hvart stand aflemnade ock sitt särskilda svar, skrift
ligen affattadt, hvaraf man väl fär sluta, att hvart stand 
har haft särskilda öfverläggningar. Men emot slutet af 
riksdagen, när hertigens förslag tili beslut skulle granskas, 
synas ständerna flera ganger haft gemensamma sammanträ-
den. Säsom vi erinra oss, var det frägan om hertigens för
säkran angäende religionen, som vällade den mesta striden. 

Den 10 Juni afgäfvo ständerna sitt första gemensamma 
betänkande öfver det föreslagna beslutet. Den 11 gaf her
tigen därpä ett vidlyftigt svar, äfven innefattande resolu
tioner pä ätskilliga ständernas besvär. I slutet af detta svar 
heter det: »Efter H. F. N. ser, att E, Ständer icke vilja lata 
sig nöja med det, som H, F, N, tili afsked hafver stält, 
utan före en hop punkter in, som aldrig hafver varit fram-
satte tili att berädsläs om, och gä mänga förbi — som af-
handlas borde, sä begär H, F. N, att de nu sjelfve lata ställa 
hvad afsked och beslut, som här göras skall, sä vill H. F. 
N. dem sedan öfverse och sitt betänkande uti saken gifva.» " 
[Jppmaningen att själfve lata författa ett förslag tili riks
dagsbeslut hafva ständerna väl ej efterkommit, men de af
gäfvo (den 12 Juni) ett nytt betänkande öfver hertigens svar. 
Denne har sannolikt den 13 meddelat ständerna ett nytt 
förslag tili riksdagsbeslut,' mot hvilket de (den 14) ytter-

' Steyern sid. 40. 
Stiernman I, 530. 

^ Nägot sädant finnes emellertid hvarken bland riksdagshandlingarna 
eller i registraturet, men att ett sädant blifvit af hertigen afgifvet (tro
ligen den 13), tyckes följa däraf, att ständernas svar af den 14 säges 
Tara öfver det senare beslutet, och af öfverskriften pä hertigens »sista 
och yttersta resolution»; se Stiernman I, 531. 

6 



ligare gjorde nägra änmärkningar, hvarjämte de begärdfe, att 
hertigen ville lata sig nöja med detta deras svar och icke 
anmoda dem om nägot mer betänkande om beslutet, hvilket 
de bädo honom lata blifva »stält och renskrifvet» i enlighet 
med deras enfaldiga mening. Dagen därpä afgaf hertigen 
sin »sista och yttersta Eesolution», hvilken omsider gjorde 
slut pä den längvariga skriftvexlingen angäende riksdagsbe
slutet, hvilket är dateradt den 17 Juni . ' 

1602 ärs riksdag kan visserligen ej räknas bland de 
epokgörande riksdagarna i vär historia. Inga väldsamma om-
störtningar, inga för en hei tidsälder bestämmande beslut ut-
märka densamma. Och likväl saknar den ingalunda sin märk-
värdighet, Vigtiga beslut om f örbättringar inom de mest olika 
omräden fattades vid 1602 ärs riksdag, Frägan om tronens 
besättande fick väl ej nägon slutlig lösning, men ett nytt 
riksräd blef tillsatt, hvilket kan betraktas säsom ett tecken 
därtill, att man efter revolutionens genomförande ville pä 
den gamla,' lagliga grundvalen bygga ett f öryngradt och f ör-
bättradt samhällsskick, Säsom äsyftande förbättringar inom 
olika omräden af det offentliga och enskilda lifvet kunna 
nämnas besluten om den allmänna lagens, kyrkoordningens 
och messebokens revision, om bibelns tryckning i en förbätt-
rad upplaga, " om ordnande af formerna för lagskipningen, 
om ätgärder tili handelns upphjälpande, om noggrannare 
tiUsyn öfver tiUverkningen och utskeppningen af järn och 
koppar, om likhet i mal och vigt öfver heia riket o. s, v. 

Riksdagsbeslutet bland riksdagshandlingarna är underkastadt och 
besegladt af presterskapet stiftsvis: af Upsala stift 17, Linköpings 14, 
Skara 6, Strängnäs 10, Vexiö 5, Vesteräs 11, Äbo 9, summa 72 prester. 
Därpä följa krigsbefälets underskrifter, ordnade landskapsvis, tili ett an
tal af 39; vidare 41 städers sigill och slutligen 147 härads- ooh land.5-
sigill. Adelns underskrifter saknas under beslutet, men finnas under dess 
bevillning, säsom vi redan nämnt. Antalet underskrifter af hvarje stand 
är ej alldeles lika under beslutet och under bevillningen. 

' Detta beslut hafva vi ej förut omtalat, men därom förekommer 
ingenting i riksdagshandlingarna utan först i beslutet. 
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Hvad som jämte denna mängsidiga verksamhet, hvilken 
knapt torde äterfinnas hos nägon föregäende riksdag,* utan 
tvifvel är det mest utmärkande för 1602 ärs riksdag, är stän
dernas begynnande själfständighet gent emot regeringen. I 
följd af den frägas beskaffenhet, som föranledde den lifli-
gaste striden vid riksdagen, hafva väl presterna bäruti gätt 
i spetsen för motständet, men, som det synes, utan svärig-
het fätt de andra ständen med sig. Presterskapets fasta 
hällning i striden mot Karls befarade Calvinism är isynner-
het märkvärdig, da man därmed jämför dess eftergifven-
het för Johan I I I i hans katolska reaktionsförsök. Som vi 
redan i början päpekat denna framträdande själfständighet, 
och den dessutom bäst bör hafva visat sig under skildrin-
gen af själfva riksdagsförhandlingarna,, anse vi oss nu ej be
höfva mer an päminna därom. Om man äii icke kan säga, 
att 1602 ärs riksdag visar mer, an en begynnelse tili större 
själfständighet, sä stär den dock redan därigenom och ge
nom sin mängsidiga verksamhet liksom. vid ingängen tili »en 
ny period af den svenska riksdagshistorien, under hvilken 
ständerna, hvilka hittills endast i utomordentliga fall plägat 
tillkallas för att gifva vigt ät besluten, blifva organer för 
en ständigt fortgäende vexelverkan mellan konung och folk.» ' 

' Wingqvist sid. 171. 





Bilaga. 
ED sandfordig copie oc affskrift wttaff ett Breff, som Knut 
Persson tilskriffuit oc förskioket bleff, af en troucrdig man 
ifrän Stocholm, hwilket kom hiit til Danlzich den 9 No-
vcmb: Chri ähr — 1602 oeh lyder rette originalet, ord 
ifrän ord, som efter föllier. (Bland Acta historica 1601 
—1604 i Riksarkivet.) 

När Riikzdageu stod i Stokholm, der folk lenge wppehällit 
war, da wille ingen äff stenderne samtyckie eller Jaka til nogon 
hielp til kriiget oc sade sig inthz haffwe samtyckt den liflendske 
reese eller kriig, som fursten der ingiort hade, da förogaff han, 
ändeligcn .sielff, äter willie til Lifland pä 3 mäneders tüd, ellr 
elliest drage wtrijkes, dog somblige mente, at thz war inthz hans 
alfuar. Men om hielpeu lag han dem sä hart an, at the motte der 
til beiake, hvad heller dhe wille cllr eij. oc motte äter pä den 
tüd försuerie konungen oc H: K: M: efterkomere. meu med bc-
skatningen sluppo de inthz; wtan moste wtlofve dhz the inthz halle 
kunne, at wtgöre pä •—-4 terminer om äret, huar bonde til — 8 
dal:r, presterne — 2 öre för huar bonde, begeredes oc äff Bisco-
perne — 3 daler för huar prest the hade wdi sit Biscops stifft. 
item huar köpmän skulle giffue cn mk(?) penr, efter hvart runstyke, 
som han tilförrende hade gifvit i skot ellr skat, sedan altid mänge 
sumor eskat af staden, stundom tw, try eller fyre tüseud daler af 
staden, oc hvar uogor haffuer funitz i tulboken som haffuer warit 
i Lybboch, ellr fät godz dädan, i dhz förlidne ähr, moste böte oc 
wtgifve, somblige — 10, 20, 30 ellr 40 dal:r Jtem de köpsuener 
som hafue logat i Stocholm öfFuer sex wikur, motte för hvar tüd 
böte—10 dal:r item mänge cronones heman nu wtsatte i pant för 
penr förutan mängo cronones hemau, oc wtsatte kriigzfolket i 
hender, för besoldning, oc nu öff:r alt, wptagit hoffvud stolei! ellr 
wtlente penr, äff de borgare som dem hade pä Rente, sä och tagit 
dhe fattiga spanemäl i danewiikeu, til folksens wtspisning, oc ser en 
sädan wtsugning oc karls pestilentzie, at hvarken koo ellr soo 
finnesz. Sedan stoor gestning nu i dette förlidne ähret med dhz 
onyttige, dogh wttwingede oc ömkelige kriigsfolchet, at ingen borgare 
kan sig här nära ellr besittin bliffe, oc de lisettobröder, som til-
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förrende plege, Iwre roopa oc skella pä dem som icke wille wara i Karls 
rotha, riifve sig nu i hoffuud oc här, seijendess sig nu först haffue 
fät ögon oc See sig wara forde pä et cuerdeligit förderff, ia icke 
de allena, wtan mj'ket meer pä landzbygden, ibland prestor, kriigz
folket och bönder, stört knot oo morr, oc der Restantier hafve 
warit hos almogan, oc inthz annat finnes an 2 cllr 3 koer, sä haffr 
strax tagits een koo ifrän bonden, oc hielp inthz gnolla, oc dhz 
kriigzfolk, som wttwingat ser, haffve sig skickat wti wjegen i skieren 
oc fiodland, lijka som i fiendeland, oc late sig hora, inthz lengr 
kunne tiene en sädane herra, oc huru de lära skicka sigh, sedaa 
de kome til Lifiand, wardor lüden tilkenegiffuendess. Jtem Arvid 
Syan oc Türe Jacobson, som wäre camer Räd, bliffve sagde ifrän 
camaren, sampt oc alle de gamble camerschriflFuere, oc gingo »lade-
ligen derifrän, men äff Arwid Swan oc Türe Jakobson, wille han 
haffva sextusend dabr för m: Diriehz skul. (dene m: Diirich war 
fougde i botnen oc i wäres rynide han ifrän Stocholm oc bleff her 
dödh '). Hafuer her gifvit sig en hoop Engelske til tienst, oc de 
haffue mest warit achtade, oc nogot efter herredagen, wid pass den 
27 Junij om natten, bicff et opror emillan de Eogelske oo suenske 
adels tienere, der bliffue nogre personer af de svenske slagne til 
dödz, oc nogre äff de svenske, wpsloge Petter de Kroks hwss wid 
Jern torget oc sökte efter de fremende, dog fingo de inge, wtan 
förstinnones moders äff landet Holsten, köpmän, honom slogo dho, 
togo hans goodz oc elliest annet der i huset, derföre wprestes der 
för Porten, en galge, den 30 Junij, der wdi hengdes same dag— 
2 suenske adels tienere, huilke der hengde intil skymbningen, same 
galge stod der in til den 29 Julij, oc eftt. diit kom en dansk 
breffdragere at geste i same huus, da wardt galgen niderhuggin, 
same danske post hade dhz föruerff (ibland andre serender) at hau 
begerede leijgde för konges broder i Damark Hertig Hans, med 
sine skep oe folk, til Narffuen ellr Rysland, oc strax wtrustades 
sex skep ät Narffviske farwatnet, föregiffuendes hertig Haus til 
Eere, war oc myket pä taal at Damarks kongen war i rustning oc 
achtade sig in pä Suerigie, deslikest oc Rytssen, men sä tystnede thz 
hort,_ kan skee at pestilentien förtog wpsäthz pä södre sida, effter 
den rumorer svärligen inan om grensen, pä Ölaod oc i Calmer, oc 
nalkes in ät Ostergötland. Sendebud haffve i dene sommar her 
warit ifrän Heydelberg oc andre orter, hwilke droge sin kooss med 
grefven v: nassow, ät tydsland, mz—3 skep, oc dem folgde en ny 
hoff Cantzler u: Doetor Niels, en presteson i Kumble, huilken 

^ Det inom parentes inneslutna läses i marginalen i orginalet. 
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bleff Cantzler när dhz nye Riiks Räd tilsattes, ibland hwilke wäre 
en part Liffiender, men Suante Biolke, bleff Riiks Cantzler, oc fer 
en good Ja broder. Den tydsko skarpricter, bleff hoff prophos. 
Den 6 Augusti stod Daniel Hansons frw, Constantia benemd, wid 
käken för dhz hon hade loffvet fursten wtwüse en stoor triibut, oc 
künde inthz halle sit löfftc, honess man Daniel hanss sat ändä 
fcngzlet oc Ambrotij Palmboms huus, som honom war förra giffuit, 
bleff honom ifräntagit och giffuit slottzfougden STCU mänsou, som 
nu aer mz Erich Jöransson, bögst i regeringen oc slijke andre 
potentater. 

Den 9 Augusti sende den Cabtiniske presten 50 Argumenta 
til presterskapet j Stocholm at rcsoluere, der pä gäffuo de honom 
skrifftelig suar, oc bewisto der wdi honom ei.j allene en Caluinist at 
wäre, utan oc en anabaptist, de corrigcrede honom oe in grammatica. 
Strax wpkallade fursten de prester som da tilstedcs wäre, med Erchie 
Biscopeu m: Oloff, skelte dem för skelmer och förrädare, oc sagde 
at the wäre orsaken til all blodz wtgiutel.se som sket a3r, sedan 
han begynte regeringen, bad Erchie Biseopcn wttolka sig pä Suen-
sko huad de hade emoot ealwinisten, oc när han hörde wttydnin-
gen, sagde F: sigk unna dem snart förlijka, oc sagde til Erchie Bisco-
pen, om samme hans prest hade sä myket häär, som dw haffuer, 
sä willo jag tage en liten bat, oc en stark bätsman til at Rho, oc 
halle eder bäda i häret, en pä huar sidon om bäten, oc som han 
rodde som härdast, ville jag sleppe oder bade, i skole wel förliikes, 
talede oc ehest mänge hänlige ord, ooh myket dhz som förringar 
Christi macht oc krafft, dhz man inthz omröra wil, oc sagde at 
presterne hade ingen macht at förlathe synder, oc at the skulle 
miste deres wnderhäld, oc mä well arbeta för dores födo, sä wel 
dhe, som S: Paulus, oc likuel predika. Oc nu haffue presterskapet 
ret skeel, för dhz the haffue hällit med honom, oc nu klage de 
sig huar i sinom stad at wäre bcdragno, äff falskt föregifuende oc 
fager ord, lögn och bedregerij. Den 14 Septemb. kom breff frän 
Store Cantzleren i Liffland oe elliest ifrän andre, at wittensten 
war i pälackareners hender, actade sig för Narffuen, oc wille haffue 
hcelc Liffland; da hade han jemrat oc gremat sig, oc sagt, iag 
haffr inthz byständ, iag wil förenes med konungen at iag fär be-
hällo mit furstendöme, oc konungen mä stiga til Riiket igen, oc 
andre mä see sig om. Oc nogot tilförrende hade han tuingat Arfuid 
Erichson til kriigzöffuerste med Anders Lindersson, sedan handlede 
han lönligen oc wenligen med Arfuid Erichson, at han skulle mz 
fliit bruka dhz bedste, om hau künde blidka konungen, dhz Arfuid 
sielff för nogre förtrogne wener bekendt haffuer, men man tenker at 
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Arfuid Erichson, achtar honom räät för illa sudit, som oc wert wäre. 
Den 20 Sept. drogo nogre äff dhz nye Riiks Rädet, med nogre 
äff andre stender, der begynne handle med adellen, prester oe köp
män, om rädslag, huad nu skulle tiltages, eflt. almogen forma nu 
plat inthz, oc ser mootwillig, oc allesteds förnumit äff Kongl. M. 
nädige willie emoot almogan äff de Kon. M. mandat, som allesteds 
i landet wtspridde sere, oc nu med dhz samme, wpläse för dem, 
samme mandat, lyke som fursten icke förr skulle weete äff dem, 
Een dog en wid napn Anders, som nogre äff samme mandat hade 
infördt, bleff her fängat oc strecht til dödz, nogon tüd tilförende. 
Bleff oc den findske her Jons som de kallade Michil min broder, 
nogon tüd tilförrende strecht til dödz, fördhz f. wille wete, hwilke 
dhe wäre, som hölle med konungen, säsom han förmelt hade wdi 
dhet breff som wptogz her i portarne wdi Stocholm oc Gort Hun-
tenherg kom illa wt före. Item huad som handlet bliffuer i Westeräs, 
oc der sluttat hliffr warder tiden gifuendes tilkenne. Item — 14 
dagar sedan tillförrende blef Melchior van Lo i Söderköping illa 
tagin af dagom, wttaff dhz ogudachtade krigsfolket som der war 
kommit, för dhz han hade feit nogre ord om dette Regementet oc 
talet om konungens goode tilbud, der de da hade stungit try rap-
pyr igönom honom, oc förnimer man at de hafue warit furstans 
egne, som inthz hade sig fruchtet för nogon effterferd. Item at 
ihougkomme eller mz pennan tala, huru her tilstär, wäre förlangt 
oe icke mögeligit, men summa summarum, heele Büket, land oc 
staader, synes drage säsom en ström (thz gud bettre) til förderff 
oc wndergäng. 
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